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หลกัสตูรมาตรฐานกลางสําหรบัผูต้ดัสนิกีฬาเพาะกายและฟติเนส 

 
(๑) ชือ่หลกัสตูรและประกาศนียบตัร  
- ชื่อภาษาไทย หลกัสตูรมาตรฐานกลางสาํหรบัผูต้ดัสนิกฬีาเพาะกายและฟติเนส  
- ชื่อภาษาอังกฤษ Standard Training Course for Judge of Bodybuilding & Physique Sports 
 

(๒) หลักการและเหตุผล  
  เพ่ือให้ผู้ตัดสินกีฬา เพาะกายและฟิตเนส สามารถดําเนินการตัดสินการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ได้รับความยอมรับจากบุคคลที่เก่ียวข้องผู้ตัดสินกีฬาเพาะกาย
และฟิตเนส จําเป็นต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณแห่งการเป็นผู้ตัดสินกีฬา และสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามจรรยาบรรณแห่งการเป็นผู้ตัดสินกีฬาเพ่ือที่จะเชื่อมั่นได้ว่าผู้ตัดสินกีฬาที่ผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรน้ีสามารถตัดสินกีฬา ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและดํารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งอาชีพ      
ผู้ตัดสินกีฬา 

ทั้งน้ีหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส นี้ได้ถูกกําหนดข้ึน เพ่ือใช้สําหรับฝึกอบรมให้
การปฏิบัติหน้าท่ี ของผู้ตัดสินกีฬาเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินกีฬา และจรรยาบรรณแห่ง    
ผู้ตัดสินกีฬา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความ เชื่อมั่นได้ว่าผู้ตัดสินกีฬาท่ีผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรน้ี
สามารถตัดสินกีฬา ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและดํารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งอาชีพผู้ตัดสินกีฬาอย่างสืบเนื่องต่อไป 
  
(๓) วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  
 ๑. เพ่ือพัฒนาผู้ตดัสินกีฬาเพาะกายและฟติเนส ให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับผู้ตดัสินกีฬา 
สามารถประยุกต์ใช้ในการตดัสินกีฬาตามชนิดกีฬาเพาะกายและฟิตเนสได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป 
 ๒. เพ่ือพัฒนาผู้ตดัสินกีฬาเพาะกายและฟติเนส ให้มคีวามรู้และทักษะเฉพาะสําหรับชนิดกีฬาที่เพาะกาย
และฟิตเนส สามารถตดัสินกฬีาให้ประสบความสําเร็จต่อไป 
 ๓.  เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนสของประเทศให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่
ตัดสินกีฬาตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินกีฬาและจรรยาบรรณแห่งผู้ตัดสินกีฬา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
(๔) ระยะเวลาในการฝกึอบรม  
 30  ชั่วโมง 
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 (๕) โครงสรา้งหลกัสตูร  
 ๕.๑ รายวิชาบังคับ ได้แก่ 
   - วิชา จรรยาบรรณแห่งการเป็นผู้ตดัสินกีฬา 
 ๕.๒ รายวิชาพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 
  - วิชาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับกีฬา 
  - วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 ๕.๓ รายวิชาเฉพาะ ได้แก ่
  - การเป็นผู้ตัดสิน 
  - หลักการตดัสนิและพิจารณากีฬาเพาะกายและฟิตเนส 
 
(๖) คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รับการอบรม  
 1. เป็นสมาชิกในสังกัดของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
 2. สังกัดสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีหนังสือรองรับส่งตัวจากทางสถาบันการศึกษา 
 3. เป็นบุคลากรของเหล่าทัพ โดยมีหนังสือรองรับส่งตัวจากทางกองทัพ 
 4. มีอายุระหวา่ง 30 – 60 ปี 
 
(๗) ปจัจัยเกื้อหนุน ดงันี ้
 ๗.๑ สื่อและเอกสารประกอบการอบรม  
  - คู่มือหลักสตูรอบรมผู้ตดัสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส 
 ๗.๒ สถานทีแ่ละวัสดุอุปกรณ์ 

- เครื่อง Projector 
- คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Power Point 
- จอ LCD  

 ๗.๓ แหล่งฝึกปฏิบัติ  
-  มีการจัดใหผู้้เข้าอบรมไดป้ฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตดัสินกีฬาในสถานการณ์จําลอง 

(๘) วิธกีารอบรม 
 ได้แก่ การบรรยาย การสาธิต การอภิปรายซักถาม การศกึษาจากกรณีศึกษา วิดีทศัน์ การฝึกปฏิบัต ิและ
อ่ืนๆ  
 
(๙) กาํหนดการอบรม 
 ตารางเวลาตลอดการอบรม เป็นดังนี้
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กําหนดการอบรมหลกัสตูรมาตรฐานกลางสาํหรบัผูต้ดัสนิกีฬาเพาะกายและฟติเนส  
  

วันที/่
เวลา 

08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 
12.00-
13.00 

13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 

22 สค  
61 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด 

ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับกีฬา
เพาะกายและ

ฟิตเนส 

จรรยาบรรณแห่งการเป็น      
ผู้ตดัสินกีฬา 

พัก
รบั

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

การเป็นผู้ตดัสนิกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ      

การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย 

23 สค
61 

- กติกากีฬาเพาะกายและฟิตเนต - กติกากีฬาเพาะกายและฟิตเนต 

24 สค
61 

หลักการตดัสินและพิจารณากีฬาเพาะกายและฟิตเนส หลักการตดัสินและพิจารณากีฬาเพาะกายและฟิตเนส 

25 สค
61 

ภาคทฤษฎี การตดัสิน ภาคปฏิบัติ การตดัสิน 

26 สค
61 

สอบภาคทฤษฎีกติกากีฬา
เพาะกายและฟิตเนส 

สอบภาคปฏิบัต ิ สอบภาคปฏิบัต ิ พิธีปิด 
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(๑๐) การวดัและประเมนิผล 
 10.๑ เวลาท่ีเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 %  
 10.๒ การทดสอบภาคทฤษฎี ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 6๐ %  
 10.๓ การทดสอบภาคปฏิบัติ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 6๐ % 
 
(๑๑) คาํอธิบายรายวชิา 
 ขอบเขตเน้ือหาของรายวิชาในหลักสตูร เป็นดังน้ี  

วิชา กตกิากีฬาเพาะกายและฟติเนส 
ครอบคลมุ  ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติหน้าที่ผู้ตดัสินกีฬาเพาะกายและฟติเนส รูปแบบและประเภทของการ
แข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ความเข้าใจในกระบวนการแข่งขันและการตัดสิน สามารถประเมินพิจารณาและ
ให้คะแนนนักกีฬาได้วิชา และสรีรวิทยาในการตัดสินแต่ละประเภทในนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนส 
 
วิชา หลกัการตดัสนิและพจิารณากฬีาเพาะกายและฟติเนส 
ครอบคลมุ  การฝึกปฏิบัติในการพิจารณา และให้คะแนนรูปร่างของนักกีฬา   
 
 วิชา จรรยาบรรณ  
ครอบคลุม หลักการด้านความเคารพ หลักการด้านความรับผิดชอบ หลักการเกียรติภูมิแห่งอาชีพ หลักการด้าน
ความซื่อสัตย์ หลักการด้านความยุติธรรม หลักการด้านความเป็นพลเมืองท่ีดี ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการเป็นผู้ตัดสินอย่างถูกต้อง 
 
วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา  
ครอบคลุม ประวัติความเป็นมาของกีฬา กฎ กติกา และระเบียบวิธีการแข่งขัน ที่ถูกต้องทันสมัย 
 
วิชา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
ครอบคลุม การปฏิบัติตน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตัดสินกีฬา หลักการและระบบการจัดการแข่งขัน  
 
วิชา การบริหารจัดการกีฬา  
ครอบคลุม  ความรู้เก่ียวกับการวางแผนข้ันตอนการบริหาร ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬา การประสาน
ความร่วมมือระหว่างผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 
 
วิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ครอบคลุม  วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เก่ียวข้องกับการเป็นผู้ตัดสิน จิตวิทยาสําหรับผู้ตัดสิน ความปลอดภัย การ
บาดเจ็บจากการกีฬา และการปฐมพยาบาล 
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วิชาเฉพาะสําหรับชนิดกีฬา  
ครอบคลุม พ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ และเทคนิคกีฬาที่ตัดสิน ข้ันตอนการตัดสินที่ถูกต้องตาม
กติกาการแข่งขัน การตรวจสอบความถูกต้องของสนาม อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันและอุปกรณ์ของผู้เล่น เครื่องมือ
ในการตัดสินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติที่ถูกต้องเก่ียวกับการเคลื่อนที่ ตําแหน่งการยืน ท่าทาง 
การให้สัญญาณ และการใช้สัญญาณมือ เขียนรายงานการแข่งขันได้อย่างถูกต้อง สําหรับชนิดกีฬาที่รับผิดชอบ 
 
 (๑๒) คณุสมบัตขิองวิทยากร ไดร้ะบุชือ่และคณุสมบตัขิองวทิยากรพรอ้มหลกัฐานใหค้รบถว้น ดงันี ้
  ๑๒.๑ วิทยากรภาคทฤษฎี  
        เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในกีฬาเพาะกายและฟิตเนส  มีประสบการณ์ในการทํางานเร่ืองท่ีทําการ
สอน และได้รับการรับรองจากองค์กรกีฬาระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ดังหลักฐานแนบ 

๑๒.๒ วิทยากรภาคปฏิบัติ  
             เป็นผู้ที่มีความชํานาญในกีฬาเพาะกายและฟิตเนส  มีประสบการณ์ในการทํางานเรื่องที่ทําการ
สอนปฏิบัติ หรือได้รับการรับรองจากองค์กรกีฬาระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ดังหลักฐานแนบ 
 ๑๒.๓ ผูท้รงคณุวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
      เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในหัวข้อที่ทําการสอน ดังหลักฐานแนบ 
 
(๑๓) ลักษณะของหน่วยงานที่ขอดําเนินการฝึกอบรม ตามหลักสูตรมาตรฐานกลางสําหรับผู้ตัดสินกีฬา  
ชนิด กีฬาเพาะกายและฟิตเนส 
 เป็นหน่วยงานสามารถดําเนินการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ ที่มีความพร้อมใน
การจัดการฝึกอบรม ฯลฯ 
 
 

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

 
 


