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โครงการอบรมวิชาการระยะส้ัน 
เร่ือง  ธาราพลานามัยถ้วนหน้า ระดับพืน้ฐาน   (Aquatic fitness for all -Basic level Mixed)  

 
1.  ชื่อกิจกรรม :  Aquatic fitness for all-Basic level Mixed (AQFA-BLM) 

2.  หน่วยงานรับผิดชอบ  คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
     ผู้รับผิดชอบโครงการ      ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์   
    ผู้อ านวยการคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ธาราพลานามัย เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกก าลังกายในน  านอกเหนือไปจากการว่ายน  าทั่วไป  ซึ่ง
ให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายทั งกายและใจ   ผลที่ได้รับคือ การผ่อนคลายความเครียด การลดปัญหาหรือชะลอ
ความเสื่อมของกล้ามเนื อและข้อต่อ การเพ่ิมความแข็งแรงหรือความทนทานของกล้ามเนื อ  ปัจจุบันผู้รัก
สุขภาพมีวิธีการหลากหลายรูปแบบที่เลือกตามความถนัดและความพอใจ การออกก าลังกายในน  าเป็นรูปแบบ
หนึ่งที่กระท าได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่จ าเป็นต้องว่ายน  าเป็น ซึ่งการรู้ถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย แต่ในปัจจุบันผู้รักสุขภาพส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
รายละเอียดในวิธีปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือผิด อาจก่อให้เกิดสิ่ง
ไม่พึงประสงค์ตามมาภายหลัง 

คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกก าลังในน  าให้แก่
นักกายภาพบ าบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักพละ และผู้สนใจที่มีความรู้ความสามารถพื นฐานด้านการออก
ก าลังกาย เพ่ือน าไปแนะน าวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่ผู้รักสุขภาพทั่วไปและมีวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์ด้านธาราบ าบัดของคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านธาราพลานามัยจากประเทศญี่ปุ่น คือ อาจารย์ Jun Konno ผู้เชี่ยวชาญด้านธาราพลานามัย 
ซึ่งได้มอบมรดกนี ไว้ให้แก่ชาวญี่ปุ่นและผู้เข้าอบรมทั่วโลก  คลินิกฯจึงจัดการอบรมเรื่องนี เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมน าความรู้ไปปฏิบัติต่อตนเองหรือในหน่วยงานของตนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้รับบริการ
ต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์  เมื่อสิ นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ 
 1.  อธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราพลานามัยได้อย่างถูกต้อง 
 2.  บอกการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาจากการปฏิบัติธาราพลานามัย 

3.  อธิบายและปฏิบัติรูปแบบตามหลักการธาราพลานามัยได้อย่างถูกต้อง 
4.  ปฏิบัติการวัดและประเมินผลทางกายได้อย่างถูกต้อง 
5.  อธิบายและปฏิบัติการออกก าลังกายท่ีเน้นทั งกายและใจได้อย่างถูกต้อง 

5.  วิธีการด าเนินการ 
 ในสถานการณ์ยุคโรคระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ไม่ทราบว่าจะเบาบางลงหรือยุติการแพร่ระบาด
อย่างถาวร และสังคมทั่วโลกจะเข้ารูปแบบ New Normal  ที่มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของพฤติกรรรมและ
ระบบใหม่ในการด าเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ  ดังนั น คลินิกกายภาพบ าบัดคิดจัดระบบการอบรมวิชาการใน
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แนวใหม่ คือ การอบรมนอกห้องบรรยาย เรียนรู้แบบไร้ขอบเขตด้วยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยที่ทุกคน
คุ้นเคยและเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใหม่ในกิจวัตรประจ าวัน 
 การอบรมครั งนี เป็นรูปแบบผสมผสานโดยมีชั่วโมงบรรยายสดผ่านสื่อออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้า
สู่ระบบการเรียนตามก าหนดเวลานัดหมาย ภายใต้การก ากับควบคุมจากทีมงานของวิทยากรซึ่งจะท าการ
ตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา ทั งยังต้องเรียนรู้จากสื่อวิดิทัศน์ วิดิทัศน์การฝึกธาราบ าบัดในผู้ทีมีปัญหา
และท าแบบทดสอบหรือส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตามก าหนดเวลา  
 ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารโดยตรงออนไลน์กับวิทยากรตลอดเวลาที่ท าการบรรยายและซักถามปัญหา
ต่อวิทยากรผู้สอนได้นอกเวลาบรรยายด้วยการสื่อสารระบบข้อความและเสียงได้ ในช่วงระยะเวลาเปิดการ
อบรม   
 หากผู้เข้าอบรม มิได้เข้าระบบตามเวลาก าหนดและ/หรือไม่ท าแบบทดสอบและส่งงานที่
มอบหมายคืนภายในก าหนดเวลา หรือมิได้รับฟังการบรรยายสดตามวันเวลานัดหมาย ทีมงานวิทยากร
ตรวจสอบและบันทึกหลักฐานแล้ว  วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการงดส่งรายช่ือเพื่อขึ้นคะแนนต่อศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง  

6.  วิทยากร       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์   
   ผู้อ านวยการคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง  อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
   อดีตอาจารย์ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7.  คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าอบรม 
 นักกายภาพบ าบัด  นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและผู้สนใจทั่วไปมีคุณวุฒิขั นต่ า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   
รวมจ านวน 120 คน  การตอบรับขึ นอยู่กับล าดับก่อนหลังของการสมัครที่สมบูรณ์ 

8.   ระยะเวลา  18-22 กันยายน 2564 โดยจัดแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
 8.1   เรียนแบบสัมมนาสด คือ วันที่ 18-19 กันยายน 2564 ช่วงเวลา 13.30-16.45 น. 
 8.2   เรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง เข้าระบบได้ช่วงวันที่ 18-22 กันยายน 2564 

9.  สถานทีแ่พร่สื่อ   คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง ตั งอยู่เลขท่ี 225/182 หมู่ 13 ถนนเชียงใหม-่ฮอด  
                          ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  50230 

10. งบประมาณ ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท  

          เมื่อช าระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยถือว่าการสมัครสมบูรณ์และจะได้รับหนังสือตอบรับ จัดส่งทางอีเมล์ 
ตามล าดับการลงทะเบียนที่สมบูรณ์  
          ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา เพิ่งบุญ (ป๊อบ)  
          หมายเลขโทรศัพท์ 053-441942 และ 090-2825942 
          การยกเลิกการสมัครเรียน ให้ผู้สมัครแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
 ก่อนก าหนดเรียน 20 วัน ได้รับคืนจ านวน 1,500 บาท  
 ก่อนก าหนดเรียน 10 วัน ได้รับคืนจ านวน 1,000 บาท  
                    ก่อนก าหนดเรียน น้อยกว่า 10 วัน ไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน 
                    ซ่ึงเงินท่ีถูกหักเป็นค่าด าเนินโครงการท่ีได้จัดเตรยีมไปแล้วล่วงหนา้  



3 
 
11. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ได้ประหยัดงบประมาณและเวลาที่มีโอกาสได้เรียนรู้องค์ความรู้นี จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ใน
ประเทศไทย  
 2.  มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธาราพลานามัย (Aquatic fitness) เบื องต้นจาก
วิทยากรผู้มีประสบการณ์และได้มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝึกทักษะในการรักษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  ได้แนวทางท่ีถูกต้องทางธาราพลานามัย สามารถปฏิบัติด้วยความมั่นใจได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

12. ตัวชี้วัด 
 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการเพ่ิมขึ น มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  

13. การประเมินการด าเนินงาน 
 การประเมินการเรียนรู้   ผู้เรียนจะถูกทดสอบก่อนและหลังการอบรมด้วยแบบทดสอบ ในระบบ
ออนไลน์ที่คลินิกฯจัดไว้ให้ ตามช่วงวันเวลาที่ก าหนดซึ่งจะประกาศให้ทราบ โดยต้องกระท าในวันแรกที่เข้า
เรียนและภายในวันสุดท้ายของการเปิดสอนออนไลน์  ผู้เรียนต้องท าให้ครบทั งสองครั งและต้องเข้าเรียนแบบ
สัมมนาสดทั ง 2 วัน นอกจากนี  ผู้เรียนต้องชมวิดิทัศน์ภาคปฏิบัติที่วิทยากรจัดไว้ให้ครบทุกเรื่อง ตามเวลาที่
ก าหนดไว้  จึงจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง    

 การประเมินการจัดกิจกรรม  โดยการประเมินจากวิทยากร ด้วยการสังเกตระหว่างการอบรมและโดย
การประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยว่าร้อยละ 
80  ซึ่งผลและข้อแนะน าต่างๆจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
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ก าหนดการอบรมวิชาการระยะสั้น  
ธาราพลานามัยถ้วนหน้า ระดับพื้นฐาน  

Aquatic Fitness for All-Basic level Mixed (AQFA-BLM) 

วันที ่18 กันยายน 2564 รูปแบบ บรรยายสัมมนาสด 
13.00-13.30 น.  เข้าระบบ รับฟังค าชี แจง ข้อตกลงและเงื่อนไขการเรียน 
13.30-15.00 น.  บรรยายเรื่อง หลักการสุขธาราและการเคลื่อนไหว   1.5 ชม. 
   (Aquatic Wellness Concept and Principles of Movements) 
15.15-16.45 น.  บรรยาย เรื่อง พลศาสตร์ของไหลและผลทางสรีรวิทยา  1.5 ชม. 
   (Fluid mechanics and Physiological effects)  
วันที่ 19 กันยายน 2564 รูปแบบ บรรยายสัมมนาสด 
13.30-14.30 น.  บรรยาย เรื่อง พื นฐานแนวกล้ามเนื อและพังผืดในการท างาน  1.0 ชม. 
   (Basic functional myofascial linkages concept) 
14.45-15.45 น.  บรรยาย เรื่อง กระบวนการออกก าลังกายที่มีประสิทธิภาพ  1.0 ชม. 
   (Effective exercise regimen) 
16.00-17.30 น.  บรรยาย เรื่อง รูปแบบของธาราพลานามัย    1.5 ชม. 
    (Type of aquatic fitness programs)  
          รวม 6.5 ชม. 
 
ช่วงวันที่ 18-19 กันยายน 2564  รูปแบบเรียนออนไลน์ 24 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง เนื อหาประกอบด้วย 
1. ปฏิบัติการในสระน  า 1  Preparation and basic Movement    1.0 ชม. 
2. ปฏิบัติการในสระน  า 2  Basic dynamic movement patterns    1.5 ชม. 
3. ปฏิบัติการในสระน  า 3  Aqua Tools and stretching patterns   1.0 ชม. 
4. ปฏิบัติการในสระน  า 4  10 Aquatic exercise doing in the pool  1.0 ชม. 
5. ปฏิบัติการในสระน  า 5   Flexibility protocol       1.0 ชม. 
6. ปฏิบัติการในสระน  า 6   Core stability protocol     1.0 ชม. 
7. ปฏิบัติการในสระน  า 7   Strengthening protocol    1.0 ชม. 
8. ปฏิบัติการในสระน  า 8   Physical measurements and evaluation)  1.0 ชม. 
         รวม   8.5 ชม. 

 
 

ส าหรับนักกายภาพบ าบัด  โครงการนี้ ได้รับรองจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบ าบัด   
กิจกรรม เลขที่  1011482 หน่วยคะแนน 15 PTCEU  


