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โครงการอบรมวิชาการระยะสั้ น
เรื่ อง ธาราพลานามัย : คลื่นพลิ้วเหนือเอว
1. ชื่อกิจกรรม :
2. หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ธาราพลานามัย : คลื่นพลิ้วเหนือเอว
Aquatic fitness : Moving wave above waist (AQF-AWM)
คลินิกกายภาพบาบัดแม่ปิง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้อานวยการคลินิกกายภาพบาบัดแม่ปิง

3. หลักการและเหตุผล
หลักการและเทคนิคของธาราพลานามัย เป็นรูปแบบการบริหารกายและการออกกาลังกายในน้า เพื่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติ การเรียนรู้ด้านทฤษฎีหรือการบรรยายจากสื่อต่างๆในปัจจุบันหรือจากการอบรมเพียงอย่าง
เดียว ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนรับรู้และสัมผัสความรู้สึกที่ได้รับจากอิทธิพลของน้าและรูปแบบการเคลื่อนไหวในน้า
ได้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติในน้าจะทาให้ทราบถึงการประเมินสมรรถภาพตนเองได้เป็นอย่างดี การ
อบรมครั้งนี้เกี่ยวกับหลักการและท่าทางที่ใช้บริหารและออกกาลังกายในน้าของส่วนแขนและลาตัวทั้งหมดที่อยู่
เหนื อระดับ เอว เพื่อให้ ได้รับ ประสิ ทธิผ ลของการกระทาและให้ เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง สามารถนาไปพัฒ นา
ตนเองและแนะน าผู้ อื่ น ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งต่ อ ไป ตลอดจนเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการพั ฒ นาตนเองด้ านความคิ ด
สร้างสรรค์ในท่าทางและวิธีที่เหมาะสมและได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
คลินิกกายภาพบาบัดแม่ปิง เห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกกาลังในน้าให้แก่
นักกายภาพบาบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักพละ และผู้สนใจที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านการออก
ก าลั งกาย เพื่ อ น าไปแนะน าวิธี ก ารที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการให้ แ ก่ ผู้ รัก สุ ข ภาพทั่ ว ไปและมี วิท ยากรผู้ มี
ประสบการณ์ ด้ านสุ ข ธาราของคลิ นิ กกายภาพบ าบั ด แม่ ปิ ง ที่ ได้ รับ การถ่ ายทอดวิช าความรู้จากวิท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านธาราบาบัดและธาราพลานามัย ผู้เป็นต้นแบบในวงการวิชาชีพ คลินิกฯจึงจัดการอบรมเรื่องนี้
เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การอบรมน าความรู้ ไปปฏิ บั ติ ต่ อ ตนเองหรื อ ในหน่ ว ยงานของตนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิผลที่ดีตอ่ ผู้รับบริการต่อไป
4. วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ
1. ปฏิบัติการตามหลักวิชาการด้านทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง
2. สัมผัสอิทธิพลของน้าในการเคลื่อนไหวบริหารกายและออกกาลังกายตลอดจนประโยชน์นามาใช้
3. ทราบท่าทางและแนวการเคลื่อนไหวแบบพื้นฐานและนามาประยุกต์ท่าบริหารใหม่ได้ด้วยตนเอง
4. กาหนดโปรแกรมออกกาลังกายในน้าของส่วนแขนสาหรับตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย
5. วิธีการดาเนินการ
ในสถานการณ์ยุคโรคระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ไม่ทราบว่าจะเบาบางลงหรือยุติการแพร่ระบาด
อย่างถาวร และสังคมทั่วโลกจะเข้ารูปแบบ New Normal ที่มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของพฤติกรรรมและ
ระบบใหม่ในการดาเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ ดังนั้น คลินิกกายภาพบาบัดคิดจัดระบบการอบรมวิชาการใน
แนวใหม่ คือ การอบรมนอกห้องบรรยาย เรียนรู้แบบไร้ขอบเขตด้วยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยที่ทุกคน
คุ้นเคยและเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใหม่ในกิจวัตรประจาวัน
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การอบรมครั้งนี้เป็นรูปแบบผสมผสานโดยมีชั่วโมงบรรยายสดผ่านสื่อออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้า
สู่ระบบการเรียนตามกาหนดเวลานัดหมาย ภายใต้การกากับควบคุมจากทีมงานของวิทยากรซึ่งจะทาการ
ตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา ทั้งยังต้องเรียนรู้จากสื่อวิดิทัศน์และทาแบบทดสอบหรือส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 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 นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและผู้สนใจทั่วไปมีคุณวุฒิขั้นต่า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมจานวน 150 คน การตอบรับขึ้นอยู่กับลาดับก่อนหลังของการสมัครที่สมบูรณ์
8. ระยะเวลา จัด 2 รุ่น โดยจัดแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบ video conference และ online
8.1 เรียนแบบสัมมนาสด Video conference
รุ่นที่ 1 คือ วันที่ 3,10,17 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเวลา 18.30-20.00 น.
รุ่นที่ 2 คือ วันที่ 7,14,21 กรกฎาคม 2565 ช่วงเวลา 18.30-20.00 น.
8.2 เรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ online 24 ชั่วโมง เข้าระบบได้ช่วงวันที่
รุ่นที่ 1 คือ วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2565
รุ่นที่ 2 คือ วันที่ 7-21 กรกฎคม 2565
9. สถานทีแ่ พร่สื่อ คลินิกกายภาพบาบัดแม่ปิง ตั้งอยู่เลขที่ 225/182 หมู่ 13 ถนนเชียงใหม่-ฮอด
ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
10. งบประมาณ ค่าลงทะเบียน คนละ 1,500 บาท
เมื่อชาระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยถือว่าการสมัครสมบูรณ์และจะได้รับหนังสือตอบรับ จัดส่งทางอีเมล์
ตามลาดับการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา เพิ่งบุญ (ป๊อบ) หมายเลขโทรศัพท์ 053-441942
และ 094-5898348
การยกเลิกการสมัครเรียน ให้ผู้สมัครแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ก่อนกาหนดเรียน 20 วัน ได้รับคืนจานวน 1,000 บาท
ก่อนกาหนดเรียน 10 วัน ได้รับคืนจานวน 800 บาท
ก่อนกาหนดเรียน น้อยกว่า 10 วัน ไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน
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ซึง่ เงินที่ถูกหักเป็นค่าดาเนินโครงการที่ได้จัดเตรียมไปแล้วล่วงหน้า
11. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. ประหยัดงบค่าใช้จ่ายและเวลาที่มีโอกาสได้เรียนรู้องค์ความรู้นี้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์
2. มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับธาราพลานามัย (Aquatic fitness) เบื้องต้นจาก
วิทยากรผู้มีประสบการณ์และได้มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝึกทักษะด้านการคิดและจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ได้แนวทางที่ถูกต้องทางธาราพลานามัย นาไปปฏิบัติด้วยความมั่นใจได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
12. ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการเพิ่มขึ้น มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
13. การประเมินการดาเนินงาน
การประเมินการเรียนรู้ ผู้เรียน จะถูกทดสอบก่อนและหลังการอบรมด้วยแบบทดสอบ ในระบบ
ออนไลน์ที่คลินิกฯจัดไว้ให้ ตามช่วงวันเวลาที่กาหนดซึ่งจะประกาศให้ทราบ โดยต้องกระทาในวันแรกที่เข้า
เรียนและภายในวันสุดท้ายของการเปิดสอนออนไลน์ ผู้เรียนต้องทาให้ครบทั้งสองครั้งและต้องเข้าเรียนแบบ
สัมมนาสดทั้ง 3 วัน นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องชมวิดิทัศน์ภาคปฏิบัติที่วิทยากรจัดไว้ให้ครบทุกเรื่อง ตามเวลาที่
กาหนดไว้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
การประเมินการจัดกิจกรรม โดยการประเมินจากวิทยากร ด้วยการสังเกตระหว่างการอบรมและโดย
การประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยว่าร้อยละ
80 ซึ่งผลและข้อแนะนาต่างๆจะนามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป
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กาหนดการอบรมวิชาการแบบทางไกล
ธาราพลานามัย : คลื่นพลิ้วเหนือเอว
Aquatic fitness : Moving wave above waist (AQF-AWM)
รุ่นที่ 1 AQF-AWM1
รูปแบบ บรรยายสัมมนาสด (Video conference)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ส่วนแขน
หลักการและรูปแบบเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิผล
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การปฏิบัติสู่ผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง ความอึดทน และกาลัง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง กรณีศึกษา และ อภิปราย แบบทดสอบหลังเรียน

1.5 ชม.
1.5 ชม.
รวม

1.5 ชม.
4.5 ชม.

รูปแบบเรียนออนไลน์ 24 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง (Online learning) วัน ที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2565
เนื้อหาประกอบด้วย
1 ปฏิบัติการในสระน้า 1
Basic 7-11 dynamic movement patterns
1.0 ชม.
Effect of fluid mechanics in movement
2 ปฏิบัติการในสระน้า 2
Upper limb movement patterns
1.5 ชม
3 ปฏิบัติการในสระน้า 3
Upper limb and upper trunk patterns
1.0 ชม.
รวม 3.5 ชม.
สำหรับนักกำยภำพบำบัด

กิจกรรม เลขที่ 101XXXX หน่ วยคะแนน 8 PTCEU
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กาหนดการอบรมวิชาการแบบทางไกล
ธาราพลานามัย : คลื่นพลิ้วเหนือเอว
Aquatic fitness : Moving wave above waist (AQF-AWM)
รุ่นที่ 2 AQF-AWM2
รูปแบบ บรรยายสัมมนาสด (Video conference)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ส่วนแขน
หลักการและรูปแบบเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิผล
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การปฏิบัติสู่ผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง ความอึดทน และกาลัง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เรื่อง กรณีศึกษา และ อภิปราย แบบทดสอบหลังเรียน

1.5 ชม.
1.5 ชม.
รวม

1.5 ชม.
4.5 ชม.

รูปแบบเรียนออนไลน์ 24 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง (Online learning) วัน ที่ 7-21 กรกฎาคมม 2565
เนื้อหาประกอบด้วย
1 ปฏิบัติการในสระน้า 1
Basic 7-11 dynamic movement patterns
1.0 ชม.
Effect of fluid mechanics in movement
2 ปฏิบัติการในสระน้า 2
Upper limb movement patterns
1.5 ชม
3 ปฏิบัติการในสระน้า 3
Upper limb and upper trunk patterns
1.0 ชม.
รวม 3.5 ชม.
สำหรับนักกำยภำพบำบัด

กิจกรรม เลขที่ 101XXXX หน่ วยคะแนน 8 PTCEU

