กิจกรรมปิ ดเทอมนีม้ ี SIX PACKS ONLINE
หลักการและเหตุผล
การรณรงค์ให้คนไทยหันมาออกกาลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีเป็ นแนวทางสาคัญที่จะ
ช่วยเสริ มสร้างให้บุคลากรภายในชาติมีความเข้มแข็ง ลดปั ญหาการเจ็บป่ วยจากโรคภัยไข้เจ็บ
อีกทั้งเป็ นการเสริ มสร้างบุคลิกภาพให้ผทู ้ ี่ออกกาลังกายได้มีรูปลักษณ์ที่ดีเหมาะสมตามวัยอายุ
โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษาและเยาวชน ซึ่ งจะเป็ นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต
สมาคมกี ฬ าเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทยภายใต้โครงการ “เพาะกายทุ ก วัย
สดใสทุกวัน” โดยการสนับสนุ นของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
ได้ตระหนัก ถึ งความส าคัญ ในการเผยแพร่ ให้ค วามรู ้ ด ้านการออกก าลังกายด้ว ยอุ ปกรณ์ ที่ มี
น้ าหนัก (weight training) ให้แก่ กลุ่มเป้ าหมายในทุกภาคส่ วน และได้พิจารณาเห็นความสาคัญ
ของช่วงเวลาปิ ดภาคการศึกษาของนักเรี ยน นักศึกษา และเยาวชน ระหว่าง เดือนเมษายน - เดือน
พฤษภาคม 2563 จึงได้จดั ทากิ จกรรม “ปิ ดเทอมนี้ มี Six Packs Online” ขึ้น ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมการ
แนะนาการออกก าลังกายเพื่ อเสริ ม สร้ างร่ างกาย และเสริ ม สร้ างบุ ค ลิ ก ภาพด้วยอุปกรณ์ ที่ มี
น้ าหนัก หรื อ Weight training เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่ วมในกิ จกรรมได้พฒั นาให้เป็ นเยาวชนต้นแบบใน
การรัก ษาสุ ขภาพโดยการใช้เวลาว่างในช่ วงปิ ดเทอมมาเสริ มสร้ างสุ ขภาพร่ างกายให้แข็งแรง
ตามนโยบายแคลอรี่ เครดิตของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
การเข้าร่ วมกิ จกรรมในครั้งนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมสามารถเรี ยนรู ้ วิธีการสร้างร่ างกายแบบ
ง่ายๆ ได้จากทีมผูฝ้ ึ กสอน และนักกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสทีมชาติไทย ในรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนผ่านช่องทางออนไลน์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา และเยาวชนในช่วงอายุ 13-20 ปี ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิ ดภาค
เรี ยนให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง และยังส่ งผลให้ร่างกายสร้าง
ภูมิคุม้ กันต่อต้านเชื้อโรคต่างๆ และไม่เจ็บป่ วยได้ง่าย
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน นักศึกษา และเยาวชนมีความรู ้ในการออกกาลังกายและได้เรี ยนรู ้
ด้านการโภชนาการขั้นพื้นฐานที่สามารถฝึ กปฏิบตั ิได้เองที่บา้ นหรื อภายในพื้นที่ของ
ตนเอง
3. เพื่อเป็ นการปลูกฝังและสร้างพื้นฐานการออกกาลังกายให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษาและ
เยาวชนได้อย่างถูกต้องและสามารถพัฒนาต่อยอดนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
4. เพื่อเป็ นการร่ วมรณรงค์และบูรณาการตามโครงการแคลอรี่ เครดิตของ คณะกรรมาธิการ
การกีฬา วุฒิสภา
การดาเนินการ
1. รับสมัครนักเรี ยน นักศึกษาและเยาวชน ทั้งเพศชายและหญิง ช่ วงอายุระหว่าง 13-20 ปี
จากทัว่ ประเทศ ที่สนใจเข้าร่ วมโครงการ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์และเพจของสมาคมกี ฬา
เพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทย
2. สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทยกาหนดให้นกั กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
ที ม ชาติ ไ ทยที่ มี ผ ลงานจากการแข่ งขันระดับประเทศและนานาชาติ เข้าร่ วมเป็ นผูใ้ ห้
ค าแนะน า(Coach) การออกก าลัง กายและการโภชนาการขั้น พื้ น ฐาน แก่ นั ก เรี ยน
นักศึกษาและเยาวชน ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ในรู ปแบบการฝึ กสอนผ่านระบบ Online
3. นักเรี ยน นักศึกษาและเยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมจะได้เรี ยนรู ้วิธีการสร้าง Six Packs ทั้ง
ในด้านการฝึ กร่ างกายและโภชนาการควบคู่ กันไปตลอดโครงการ ผ่านระบบ Online
โดยสามารถปฏิบตั ิได้เองที่บา้ นหรื อในสถานที่พกั อาศัย
4. การดาเนินการในกิจกรรม “ปิ ดเทอมนี้มี Six Packs Online” จะใช้เวลาทั้งสิ้ น 45 วัน เพื่อ
เป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ์โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าในทุกสัปดาห์

คุณสมบัติการเข้ าร่ วมโครงการ
1. นักเรี ยน นักศึกษา และเยาวชน ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 13-20 ปี
2. หลักฐานการสมัคร บัตรประจาตัวนักเรี ยน-นักศึกษาหรื อบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
กาหนดระยะเวลาในการทากิจกรรม
เริ่ มโครงการวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563 (45วัน)
ผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรม “ปิ ดเทอมนี้มี Six Packs Online” ทุกคนจะได้รับเกียรติบตั รการเข้าร่ วม
กิจกรรมจากคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
รางวัลทุนการศึกษา สาหรับผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม “ปิ ดเทอมนีม้ ี Six Packs Online” ทีป่ ระสบ
ความสาเร็จ และมีรูปร่ างทีด่ ที สี่ ุ ดตามหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการ
อันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา จานวน 10,000 บาท
อันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา จานวน 8,000 บาท
อันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา จานวน 6,000 บาท
อันดับที่ 4 ได้รับทุนการศึกษา จานวน 4,000 บาท
อันดับที่ 5 ได้รับทุนการศึกษา จานวน 2,000 บาท
อันดับชมเชย ได้รับทุนการศึกษา จานวน 1,000 บาท จานวน 20 คน
เปิ ดรับสมัคร วันที่ 16 มีนาคม 2563
ปิ ดรับสมัคร วันที่ 27 มีนาคม 2563
สถานทีต่ ิดต่ อและสมัคร

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทย
286 การกีฬาแห่ งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ชั้น 19 ถนนรามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2170-9602 / 092-2786-816

ดาวน์ โหลดใบสมัคร รายละเอียดโครงการและส่ งใบสมัครได้ ที่

http://tbpa.or.th/downloads/
(ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น)

