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โครงการอบรมวิชาการระยะสั้ น
เรื่ อง ธาราพลานามัย: สุ ขภาพดีด้วยนา้ 1 (Aquatic fitness : a better health by aqua 1)
1. ชื่อกิจกรรม :
2. หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

Aquatic fitness : a better health by aqua 1 (AQFBH1-M)
คลินิกกายภาพบาบัดแม่ปิง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้อานวยการคลินิกกายภาพบาบัดแม่ปิง

3. หลักการและเหตุผล
ธาราพลานามัย เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกาลังกายในนานอกเหนือไปจากการว่ายนาทั่วไป ซึ่ง
ให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายทังกายและใจ ผลที่ได้รับคือ การผ่อนคลายความเครียด การลดปัญหาหรือชะลอ
ความเสื่อมของกล้ามเนื อและข้อต่อ การเพิ่มความแข็งแรงหรือความทนทานของกล้ามเนือ ปัจจุบันผู้รัก
สุขภาพมีวิธีการหลากหลายรูปแบบที่เลือกตามความถนัดและความพอใจ การออกกาลังกายในนาเป็นรูปแบบ
หนึ่งที่กระทาได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่จาเป็นต้องว่ายนาเป็น ซึ่งการรู้ถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย แต่ในปัจจุบันผู้รักสุขภาพส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้ องใน
รายละเอียดในวิธีปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือผิด อาจก่อให้เกิดสิ่ง
ไม่พึงประสงค์ตามมาภายหลัง
คลินิกกายภาพบาบัดแม่ปิง เห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกกาลังในนาให้แก่
นักกายภาพบาบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักพละ และผู้สนใจที่มีความรู้ความสามารถพืนฐานด้านการออก
ก าลั ง กาย เพื่ อ น าไปแนะน าวิ ธี ก ารที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการให้ แ ก่ ผู้ รั ก สุ ข ภาพทั่ ว ไปและมี วิ ท ยากรผู้ มี
ประสบการณ์ด้านธาราบาบัดและธาราพลานามัย ของคลินิกกายภาพบาบัดแม่ปิง ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชา
ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธาราพลานามัยที่เป็นต้นแบบในวงการ คลินิกฯจึงจัดการอบรมเรื่องนี
เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมน าความรู้ ไ ปปฏิ บั ติ ต่ อ ตนเองหรื อ ในหน่ ว ยงานของตนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิผลที่ดีตอ่ ผู้รับบริการต่อไป
4. วัตถุประสงค์
เมื่อสินสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ
1. อธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราพลานามัยได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายผลของสรีรวิทยาการออกกาลังกายได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายรูปแบบตามหลักการธาราพลานามัยได้อย่างถูกต้อง
4. อธิบายท่าทางปฏิบัติการในนาพืนฐานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพได้
5. เลือกวิธีการและท่าทางการออกกาลังกายตามวัตถุประสงค์ได้อย่างถูกต้อง
5. วิธีการดาเนินการ
ในสถานการณ์ยุคโรคระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ไม่ทราบว่าจะเบาบางลงหรือยุติการแพร่ระบาด
อย่างถาวร และสังคมทั่วโลกจะเข้ารูปแบบ New Normal ที่มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของพฤติกรรรมและ
ระบบใหม่ในการดาเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ ดังนัน คลินิกกายภาพบาบัดคิดจัดระบบการอบรมวิชาการใน
แนวใหม่ คือ การอบรมนอกห้องบรรยาย เรียนรู้แบบไร้ขอบเขตด้วยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยที่ทุกคน
คุ้นเคยและเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใหม่ในกิจวัตรประจาวัน
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การอบรมครังนีเป็นรูปแบบผสมผสานโดยมีชั่วโมงบรรยายสดผ่านสื่อออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้า
สู่ระบบการเรียนตามกาหนดเวลานัดหมาย ภายใต้การกากับควบคุมจากทีมงานของวิทยากรซึ่งจะทาการ
ตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา ทังยังต้องเรียนรู้จากสื่อวิดิทัศน์ วิดิทัศน์การฝึกธาราบาบัดในผู้ที่มีปัญหา
และทาแบบทดสอบหรือส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตามกาหนดเวลา
ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารโดยตรงออนไลน์กับวิทยากรตลอดเวลาที่ทาการบรรยายและซักถามปัญหา
ต่อวิทยากรผู้สอนได้นอกเวลาบรรยายด้วยการสื่อสารระบบข้อความและเสียงได้ ในช่วงระยะเวลาเปิดการ
อบรม
หากผู้เข้าอบรม มิได้เข้าระบบตามเวลากาหนดและ/หรือไม่ทาแบบทดสอบและส่งงานที่
มอบหมายคืนภายในกาหนดเวลา หรือมิได้รับฟังการบรรยายสดตามวันเวลานัดหมาย ทีมงานวิทยากร
ตรวจสอบและบันทึกหลักฐานแล้ว วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการงดส่งรายชื่อเพื่อขึ้นคะแนนต่อศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง
6. วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้อานวยการคลินิกกายภาพบาบัดแม่ปิง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อดีตอาจารย์ภาควิชากายภาพบาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. คุณสมบัติและจานวนผู้เข้าอบรม
นักกายภาพบาบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและผู้สนใจทั่วไปมีคุณวุฒิขันต่า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมจานวน 120 คน การตอบรับขึนอยู่กับลาดับก่อนหลังของการสมัครที่สมบูรณ์
8. ระยะเวลา จัด 2 รุ่น โดยจัดแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบ video conference และ online
8.1 เรียนแบบสัมมนาสด Video conference
รุ่นที่ 1 คือ วันที่ 15-16 และ 22 มกราคม 2565 ช่วงเวลา 13.30-16.45 น.
รุ่นที่ 2 คือ วันที่ 20-21 และ 27 สิงหาคม 2565 ช่วงเวลา 13.30-16.45 น.
8.2 เรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ online 24 ชั่วโมง เข้าระบบได้ช่วงวันที่ 15-22 มกราคม 2565
และ ช่วงวันที่ 20-27 สิงหาคม 2565
9. สถานทีแ่ พร่สื่อ คลินิกกายภาพบาบัดแม่ปิง ตังอยู่เลขที่ 225/182 หมู่ 13 ถนนเชียงใหม่-ฮอด
ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
10. งบประมาณ ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท
เมื่อชาระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยถือว่าการสมัครสมบูรณ์และจะได้รับหนังสือตอบรับ จัดส่งทางอีเมล์
ตามลาดับการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา เพิ่งบุญ (ป๊อบ) หมายเลขโทรศัพท์ 053-441942
และ 094-5898348
การยกเลิกการสมัครเรียน ให้ผู้สมัครแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ก่อนกาหนดเรียน 20 วัน ได้รับคืนจานวน 2,000 บาท
ก่อนกาหนดเรียน 10 วัน ได้รับคืนจานวน 1,700 บาท
ก่อนกาหนดเรียน น้อยกว่า 10 วัน ไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน
ซึง่ เงินที่ถูกหักเป็นค่าดาเนินโครงการที่ได้จัดเตรียมไปแล้วล่วงหน้า
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11. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. ประหยัดงบค่าใช้จ่ายและเวลาที่มีโอกาสได้เรียนรู้องค์ความรู้นีจากวิทยากรที่มีประสบการณ์
2. มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับธาราพลานามัย (Aquatic fitness) เบืองต้นจาก
วิทยากรผู้มีประสบการณ์และได้มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝึกทักษะด้านการคิดและจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ได้แนวทางที่ถูกต้องทางธาราพลานามัย นาไปปฏิบัติด้วยความมั่นใจได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
12. ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการเพิ่มขึน มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
13. การประเมินการดาเนินงาน
การประเมินการเรียนรู้ ผู้เรียน จะถูกทดสอบก่อนและหลังการอบรมด้วยแบบทดสอบ ในระบบ
ออนไลน์ที่คลินิกฯจัดไว้ให้ ตามช่วงวันเวลาที่กาหนดซึ่งจะประกาศให้ทราบ โดยต้องกระทาในวันแรกที่เข้า
เรียนและภายในวันสุดท้ายของการเปิดสอนออนไลน์ ผู้เรียนต้องทาให้ครบทังสองครังและต้องเข้าเรียนแบบ
สัมมนาสดทัง 3 วัน นอกจากนี ผู้เรียนต้องชมวิดิทัศน์ภาคปฏิบัติที่วิทยากรจัดไว้ให้ครบทุกเรื่อง ตามเวลาที่
กาหนดไว้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
การประเมินการจัดกิจกรรม โดยการประเมินจากวิทยากร ด้วยการสังเกตระหว่างการอบรมและโดย
การประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยว่าร้อยละ
80 ซึ่งผลและข้อแนะนาต่างๆจะนามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป
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กาหนดการอบรมวิชาการแบบทางไกล
ธาราพลานามัย: สุขภาพดีด้วยน้า 1
Aquatic Fitness : a better health by aqua 1 (AQFBH1-M) รุ่น 1
วันที่ 15 มกราคม 2565 รูปแบบ บรรยายสัมมนาสด (Video conference)
13.00 น.
เปิดห้อง เข้าระบบรับฟังคาชีแจง
13.30-14.30 น.
บรรยายเรื่อง หลักการสุขธารา
1.0 ชม.
(Aquatic wellness concept)
14.30-15.30 น.
บรรยาย เรื่อง พลศาสตร์ของไหล
1.0 ชม.
(Fluid mechanics)
15.45-16.45 น.
บรรยายเรื่อง หลักการเคลื่อนไหวในนา
1.0 ชม.
(Principle of aqua movements)
วันที่ 16 มกราคม 2565 รูปแบบ บรรยายสัมมนาสด (Video conference)
13.30-15.00 น.
บรรยาย เรื่อง ผลทางสรีรวิทยาและหลักการสรีรวิทยาการออกาลัง 1.5 ชม.
(Physiological effects and physiological exercise)
15.15-16.45 น.
บรรยาย เรื่อง รูปแบบของธาราพลานามัยที่มีประสิทธิภาพ
1.5 ชม.
(Type of effective aquatic fitness programs)
วันที่ 22 มกราคม 2565 รูปแบบ บรรยายสัมมนาสด (Video conference)
13.30-15.00 น.
บรรยาย เรื่อง การเตรียมตัวก่อนลงสระและการปรับสภาพกายใจ 1.5 ชม.
15.15-16.45 น.
บรรยาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติให้ได้ประสิทธิผลที่ดี :
1.5 ชม.
การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี อภิปรายและสรุปสาระสาคัญ
รวม 9.0 ชม.
ช่วงวันที่ 15-22 มกราคม 2565 รูปแบบเรียนออนไลน์ 24 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง เนือหาประกอบด้วย
1. เรียนรู้ด้วยตนเอง 1
Basic 7-11 dynamic movement patterns
1.0 ชม
2. เรียนรู้ด้วยตนเอง 2
Stretching patterns
1.0 ชม.
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง 3
Flexibility and core stability protocol
1.0 ชม.
4. เรียนรู้ด้วยตนเอง 4
10 Aquatic exercise doing in the pool
1.0 ชม.
5. เรียนรู้ด้วยตนเอง 5
Aquatic fitness basic movement for healthcare
1.0 ชม.
6. เรียนรู้ด้วยตนเอง 6
Homework Quiz
1.0 ชม.
รวม 6.0 ชม.
รวมเวลาทั้งสิ้น
15.0 ชม.
สำหรับนักกำยภำพบำบัด
กิจกรรม เลขที่ 101XXXX หน่ วยคะแนน 15 PTCEU
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กาหนดการอบรมวิชาการแบบทางไกล
ธาราพลานามัย: สุขภาพดีด้วยน้า 1
Aquatic Fitness : a better health by aqua 1 (AQFBH1-M) รุ่น 2
วันที่ 20 สิงหาคม 2565 รูปแบบ บรรยายสัมมนาสด (Video conference)
13.00 น.
เปิดห้อง เข้าระบบรับฟังคาชีแจง
13.30-14.30 น.
บรรยายเรื่อง หลักการสุขธารา
1.0 ชม.
(Aquatic wellness concept)
14.30-15.30 น.
บรรยาย เรื่อง พลศาสตร์ของไหล
1.0 ชม.
(Fluid mechanics)
15.45-16.45 น.
บรรยายเรื่อง หลักการเคลื่อนไหวในนา
1.0 ชม.
(Principle of aqua movements)
วันที่ 21 สิงหาคม 2565 รูปแบบ บรรยายสัมมนาสด (Video conference)
13.30-15.00 น.
บรรยาย เรื่อง ผลทางสรีรวิทยาและหลักการสรีรวิทยาการออกาลัง 1.5 ชม.
(Physiological effects and physiological exercise)
15.15-16.45 น.
บรรยาย เรื่อง รูปแบบของธาราพลานามัยที่มีประสิทธิภาพ
1.5 ชม.
(Type of effective aquatic fitness programs)
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 รูปแบบ บรรยายสัมมนาสด (Video conference)
13.30-15.00 น.
บรรยาย เรื่อง การเตรียมตัวก่อนลงสระและการปรับสภาพกายใจ 1.5 ชม.
15.15-16.45 น.
บรรยาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติให้ได้ประสิทธิผลที่ดี :
1.5 ชม.
การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี อภิปรายและสรุปสาระสาคัญ
รวม 9.0 ชม.
ช่วงวันที่ 20-27 สิงหาคม 2565 รูปแบบเรียนออนไลน์ 24 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง เนือหาประกอบด้วย
1. เรียนรู้ด้วยตนเอง 1
Basic 7-11 dynamic movement patterns
1.0 ชม
2. เรียนรู้ด้วยตนเอง 2
Stretching patterns
1.0 ชม.
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง 3
Flexibility and core stability protocol
1.0 ชม.
4. เรียนรู้ด้วยตนเอง 4
10 Aquatic exercise doing in the pool
1.0 ชม.
5. เรียนรู้ด้วยตนเอง 5
Aquatic fitness basic movement for healthcare
1.0 ชม.
6. เรียนรู้ด้วยตนเอง 6
Homework Quiz
1.0 ชม.
รวม 6.0 ชม.
รวมเวลาทั้งสิ้น
15.0 ชม.
สำหรับนักกำยภำพบำบัด
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