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โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น 

เรื่อง ธาราพลานามัย: คลื่นพลิ้วใต=เอว 

 

1. ช่ือกิจกรรม   ธาราพลานามัย: คล่ืนพล้ิวใต5เอว 

Aquatic fitness: Moving wave below waist (AQF-BWM) 

2. หน0วยงานรับผิดชอบ  คลินิกกายภาพบำบัดแมWปYง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมW 

   ผู:รับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.ประภาส โพธ์ิทองสุนันทh 

ผู5อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแมWปYง 

3. หลักการและเหตุผล 

หลักการและเทคนิคของธาราพลานามัย เปkนรูปแบบการบริหารกายและการออกกำลังกายในน้ำ เพ่ือ

สุขภาพของผู5ปฏิบัติ การเรียนรู5ด5านทฤษฎีหรือการบรรยายจากสื่อตWางๆในปqจจุบันหรือจากการอบรมเพียง

อยWางเดียว ไมWสามารถทำให5ผู 5เรียนรับรู 5และสัมผัสความรู5สึกที่ได5รับจากอิทธิพลของน้ำและรูปแบบการ

เคลื่อนไหวในน้ำได5 ประสบการณhที่ได5รับจากการปฏิบัติในน้ำจะทำให5ทราบถึงการประเมินสมรรถภาพตนเอง

ได5เปkนอยWางดี  การอบรมครั้งนี้เกี่ยวกับหลักการและทWาทางที่ใช5บริหารและออกกำลังกายในน้ำของสWวนขาและ

ลำตัวสWวนลWางทั้งหมด ที่อยูWต่ำกวWาระดับเอว  เพ่ือให5ได5รับประสิทธิผลของการกระทำและให5เรียนรู5วิธีการท่ี

ถูกต5อง นำไปปรับปรุงตนเองเพื่อสามารถแนะนำผู5อื่นได5อยWางถูกต5องตWอไป ตลอดจนเปkนจุดเริ่มต5นของการ

พัฒนาตนเองด5านความคิดสร5างสรรคh ในทWาทางและวิธีท่ีเหมาะสมและได5มาตรฐานตามหลักวิชาการ 

คลินิกกายภาพบำบัดแมWปYง เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองคhความรู5ด5านการออกกำลังในน้ำให5แกW

นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตรhการกีฬา นักพละ และผู5สนใจที่มีความรู5ความสามารถพื้นฐานด5านการออก

กำลังกาย เพื ่อนำไปแนะนำวิธีการที่ถูกต5องตามหลักวิชาการให5แกWผู 5รักสุขภาพทั่วไปและมีวิทยากรผู5มี

ประสบการณhด5านสุขธาราของคลินิกกายภาพบำบัดแมWปYง ที ่ได5รับการถWายทอดวิชาความรู 5จากวิทยากร

ผู5เชี่ยวชาญด5านธาราบำบัดและธาราพลานามัย ผู5เปkนต5นแบบในวงการวิชาชีพ   คลินิกฯจึงจัดการอบรมเรื่องน้ี

เพื ่อให5ผู 5เข5ารับการอบรมนำความรู 5ไปปฏิบัติตWอตนเองหรือในหนWวยงานของตนได5อยWางถูกต5องและมี

ประสิทธิผลท่ีดีตWอผู5รับบริการตWอไป 

4. วัตถุประสงคH  เม่ือส้ินสุดการอบรม ผู5เข5าอบรมสามารถ 

 1. ปฏิบัติการตามหลักวิชาการด5านทฤษฎีได5อยWางถูกต5อง 

 2. สัมผัสอิทธิพลของน้ำในการเคล่ือนไหวบริหารกายและออกกำลังกายตลอดจนประโยชนhนำมาใช5 

3. ทราบทWาทางและแนวการเคล่ือนไหวแบบพ้ืนฐานและนำมาประยุกตhทWาบริหารใหมWได5ด5วยตนเอง 

4. กำหนดโปรแกรมออกกำลังกายในน้ำของสWวนขาและลำตัวสWวนลWางสำหรับตนเองและผู5อ่ืนได5อยWาง

ปลอดภัย  
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5. วิธีการดำเนินการ 

ในสถานการณhยุคโรคระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ไมWทราบวWาจะเบาบางลงหรือยุติการแพรWระบาด

อยWางถาวร และสังคมทั่วโลกจะเข5ารูปแบบ New Normal  ที่มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของพฤติกรรรมและ

ระบบใหมWในการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ  ดังนั้น คลินิกกายภาพบำบัดคิดจัดระบบการอบรมวิชาการใน

แนวใหมW คือ การอบรมนอกห5องบรรยาย เรียนรู5แบบไร5ขอบเขตด5วยการใช5เทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยที่ทุกคน

คุ5นเคยและเร่ิมเปkนสWวนหน่ึงของวิถีชีวิตใหมWในกิจวัตรประจำวัน 

การอบรมครั้งนี้เปkนรูปแบบผสมผสานโดยมีชั่วโมงบรรยายสดผWานสื่อออนไลนh โดยผู5เข5าอบรมต5องเข5า

สูWระบบการเรียนตามกำหนดเวลานัดหมาย ภายใต5การกำกับควบคุมจากทีมงานของวิทยากรซึ่งจะทำการ

ตรวจสอบผู5เข5าอบรมได5ตลอดเวลา ทั้งยังต5องเรียนรู5จากสื่อวิดิทัศนhและทำแบบทดสอบหรือสWงงานที่ได5รับ

มอบหมาย ตามกำหนดเวลา 

ผู5เข5าอบรมสามารถสื่อสารโดยตรงออนไลนhกับวิทยากรตลอดเวลาที่ทำการบรรยายและซักถามปqญหา

ตWอวิทยากรผู5สอนได5นอกเวลาบรรยายด5วยการสื่อสารระบบข5อความและเสียงได5 ในชWวงระยะเวลาเปYดการ

อบรม 

หากผู:เข:าอบรม มิได:เข:าระบบตามเวลากำหนดและ/หรือไม0ทำแบบทดสอบและส0งงานท่ี

มอบหมายคืนภายในกำหนดเวลา หรือมิได:รับฟTงการบรรยายสดตามวันเวลานัดหมาย ทีมงานวิทยากร

ตรวจสอบและบันทึกหลักฐานแล:ว วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการงดส0งรายชื่อเพื่อขึ้นคะแนนต0อศูนยH

การศึกษาต0อเน่ือง  

6. วิทยากร  ผู5ชWวยศาสตราจารยh ดร.ประภาส โพธ์ิทองสุนันทh   

   ผู5อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแมWปYง  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมW 

   อดีตอาจารยhภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทยh มหาวิทยาลัยเชียงใหมW 

7. คุณสมบัติและจำนวนผู:เข:าอบรม 

นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักวิทยาศาสตรhการกีฬาและผู5สนใจทั่วไปมีคุณวุฒิขั้นต่ำ ระดับ

มัธยมศึกษาป�ท่ี 6 รวมจำนวน 120 คน  การตอบรับข้ึนอยูWกับลำดับกWอนหลังของการสมัครท่ีสมบูรณh 

8. ระยะเวลา  ใช5การสอนรWวมกัน 2 รูปแบบ คือ แบบ video conference และ online  

 8.1 เรียนแบบสัมมนาสด Video conference 

 คือ วันท่ี 17 และ 24 กรกฎาคม 2565 ชWวงเวลา 13.30-16.45 น. 

 8.2 เรียนรู5ด5วยตนเอง แบบออนไลนh online 24 ช่ัวโมง 

เข5าระบบได5ชWวงวันท่ี 17 - 24 กรกฎาคม 2565 

9. สถานท่ีแพร0ส่ือ คลินิกกายภาพบำบัดแมWปYง ต้ังอยูWเลขท่ี 225/182 หมูW 13 ถนนเชียงใหมW-ฮอด ตำบล

บ5านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมW 50230 
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10. งบประมาณ  คWาลงทะเบียน คนละ 1,500 บาท 

เมื่อชำระคWาลงทะเบียนเรียบร5อยถือวWาการสมัครสมบูรณhและจะได5รับหนังสือตอบรับ จัดสWงทางอีเมลh

ตามลำดับการลงทะเบียนท่ีสมบูรณh 

ผู5ประสานงานในการลงทะเบียน ได5แกW นางสาวกัญญาภัทร บุตรปะสะ หมายเลขโทรศัพทh 053-

441942 และ 09-4589-8348 

การยกเลิกการสมัครเรียน  ให5ผู5สมัครแจ5งเปkนลายลักษณhอักษร 

 กWอนกำหนดเรียน 20 วัน ได5รับคืนจำนวน 1,000 บาท  

 กWอนกำหนดเรียน 10 วัน ได5รับคืนจำนวน 800 บาท  

 กWอนกำหนดเรียน น:อยกว0า 10 วัน ไม0ได:รับค0าลงทะเบียนคืน 

 ซ่ึงเงินท่ีถูกหักเปkนคWาดำเนินโครงการท่ีได5จัดเตรียมไปแล5วลWวงหน5า  

11. ประโยชนHท่ีคาดว0าจะได:รับ 

 1. ประหยัดงบคWาใช5จWายและเวลาท่ีมีโอกาสได5เรียนรู5องคhความรู5น้ีจากวิทยากรท่ีมีประสบการณh 

 2. มีโอกาสได5รับความรู5และประสบการณhเกี่ยวกับธาราพลานามัย (Aquatic fitness) เบื้องต5นจาก

วิทยากรผู5มีประสบการณhและได5มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝ�กทักษะด5านการคิดและจัดการได5อยWางมี

ประสิทธิภาพ 

 3. ได5แนวทางท่ีถูกต5องทางธาราพลานามัย นำไปปฏิบัติด5วยความม่ันใจได5อยWางถูกต5องปลอดภัย 

12. ตัวช้ีวัด 

 ผู5เข5ารับการอบรมมีความรู5ทางทฤษฎีและปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน มีจำนวนไมWน5อยกวWาร5อยละ 70 

13. การประเมินการดำเนินงาน 

 การประเมินการเรียนรู5 ผู5เรียน จะถูกทดสอบกWอนและหลังการอบรมด5วยแบบทดสอบ ในระบบ

ออนไลนhที่คลินิกฯจัดไว5ให5 ตามชWวงวันเวลาที่กำหนดซึ่งจะประกาศให5ทราบ โดยต5องกระทำในวันแรกที่เข5า

เรียนและภายในวันสุดท5ายของการเปYดสอนออนไลนh  ผู5เรียนต5องทำให5ครบทั้งสองครั้งและต5องเข5าเรียนแบบ

สัมมนาสดทั้ง 3 วัน นอกจากนี้ ผู5เรียนต5องชมวิดิทัศนhภาคปฏิบัติที่วิทยากรจัดไว5ให5ครบทุกเรื่อง ตามเวลาท่ี

กำหนดไว5  จึงจะมีสิทธ์ิได5รับคะแนนการศึกษาตWอเน่ือง 

การประเมินการจัดกิจกรรม  โดยการประเมินจากวิทยากร ด5วยการสังเกตระหวWางการอบรมและโดย

การประเมินจากผู5เข5ารับการอบรมด5วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีคWาเฉลี่ยทุกด5านไมWน5อยวWาร5อยละ 

80  ซ่ึงผลและข5อแนะนำตWางๆจะนำมาวิเคราะหhเพ่ือปรับปรุงในโอกาสตWอไป 

������������  
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กำหนดการอบรมวิชาการแบบทางไกล 

ธาราพลานามัย : คล่ืนพล้ิวใต:เอว 

Aquatic fitness: Moving wave below waist (AQF-BWM) 

รูปแบบ บรรยายสัมมนาสด (Video conference) 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2565 

13:30 – 15:00 น. เรื ่อง กายวิภาคศาสตรhสWวนขาและกระดูกเชิงกราน และ

หลักการและรูปแบบเคล่ือนไหวอยWางมีประสิทธิผล 

1.5 ชม. 

15:15 – 16:45 น. เรื่อง การปฏิบัติสูWผลสำเร็จตามเป�าหมาย และความยืดหยุWน 

ความแข็งแรง ความอึดทน และกำลัง 

1.5 ชม. 

วันท่ี 24 กรกฎาคม 2565 

13:30 – 15:00 น. เร่ือง กรณีศึกษา และ อภิปรายแบบทดสอบหลังเรียน 1.5 ชม. 

รวม 4.5 ชม. 

รูปแบบเรียนออนไลนH 24 ช่ัวโมง ศึกษาด:วยตนเอง (Online learning) 

เน้ือหาประกอบด5วย 

วันท่ี 17 - 24 กรกฎาคม 2565 

ปฏิบัติการในสระน้ำ 1 Basic 7-11 dynamic movement patterns 

Effect of fluid mechanics in movement 

1.0 ชม. 

ปฏิบัติการในสระน้ำ 2 Lower limb movement patterns 1.5 ชม. 

ปฏิบัติการในสระน้ำ 3 Lower limb and lower trunk patterns 1.0 ชม. 

รวม 3.5 ชม. 

สำหรับนักกายภาพบำบัด กิจกรรม เลขท่ี 1011600 หน0วย คะแนน 8 PTCEU 
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