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โครงการอบรมวิชาการระยะสัน 

เรือง  ธาราพลานามัย ระดบักลาง  (Aquatic fitness-Intermediate level)  

 

๑.  ชือกจิกรรม :    Aquatic fitness-Intermediate level (AQF-I) 

๒.  หน่วยงานรับผิดชอบ  คลินิกกายภาพบาํบดัแม่ปิง อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  

     ผู้ รับผิดชอบโครงการ      ผศ.ดร.ประภาส โพธิทองสุนนัท ์  

    ผูอ้าํนวยการคลินิกกายภาพบาํบดัแม่ปิง 

๓.  หลกัการและเหตุผล 

 ธาราพลานามัย เป็นการออกกําลังกายในนําเป็นรูปแบบหนึงทีกระทําได้ทุกเพศทุกวยัโดยไม่

จาํเป็นตอ้งว่ายนาํเป็น ซึงให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายทงักายและใจ ผลทีได้รับคือ การลดปัญหาหรือชะลอ

ความเสือมของกลา้มเนือและข้อต่อ การเพิมความแข็งแรงหรือความทนทานของกลา้มเนือ และการผ่อน

คลายความเครียดทางกายและใจ  ในทางปฏิบติัมีวิธีการหลากหลายรูปแบบทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

การออกกาํลงักาย การออกแบบท่าทางและขนัตอนของโปรแกรมการฝึกจึงมีความสาํคญัอยา่งมากเพือใหไ้ด้

ประสิทธิผลทีแท้จริง ดงันนั ผูก้ระทาํหรือผูฝึ้กสอนตอ้งทราบหลกัการและวิธีการปฏิบติัทีถูกตอ้ง รวมทงั

ปฏิบติัต่อตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งและสัมผสัถึงการเปลียนแปลงทางสรีรร่างกายของตนเองซึงในปัจจุบนัผูรั้ก

สุขภาพส่วนมากยงัขาดความรู้ความเข้าใจทีถูกตอ้งในรายละเอียดในวิธีปฏิบติัและค้นควา้หาความรู้ด้วย

ตนเองจากขอ้มูลทางสือเทคโนโลยีหลายทาง อาจไดรั้บข้อมูลทีไม่สมบูรณ์หรือผิดรวมทงัขาดการวิเคราะห์

อยา่งรอบอบก่อนทีจะนาํมาปฏิบตัิ อาจก่อให้เกิดสิงไม่พึงประสงค์ตามมาภายหลงั  

คลินิกกายภาพบาํบดัแม่ปิง เห็นถึงความสําคัญในการพฒันาองค์ความรู้ดา้นการออกกาํลังในนาํ

ใหแ้ก่นกักายภาพบาํบดัและผูส้นใจทีผ่านการอบรมหลกัสูตร ธาราพลานามยั ระดบัพืนฐาน (AQF-B) ให้มี

ความรู้ความสามารถเพือเติมพร้อมทีจะพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังตามเป้าหมายทีต้องการอย่าง

เหมาะสม รวมทงัการเตรียมความพร้อมในการเป็นผูน้าํการฝึกออกกาํลงักายส่วนบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย 

จึงจดัการอบรมเรืองนีเพือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเกิดความมนัใจในความสามารถของตนเองและนาํความรู้ไป

ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิผลทีดีต่อผูรั้บบริการต่อไป 

 

๔.  วตัถุประสงค์  เมือสินสุดการอบรม ผูเ้ขา้อบรมสามารถ 

 ๑.  อธิบายหลกัการออกกาํลงัและสมรรถภาพทางกายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ๒.  เขา้ใจและอธิบายหลกัพลศาสตร์ของไหลและชีวกลศาสตร์การเคลือนไหวไดถู้กตอ้ง 

๓.  อธิบายและปฏิบติัรูปแบบตามหลกัการธาราพลานามยัในแต่ละเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

๔.  ออกแบบและปฏิบติัการออกกาํลงัตามแผนโปรแกรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ๕.  เขา้ใจหลกัโภชนาการสาํหรับการคุมนาํหนกัและปัจจยัอืนทีเกียวขอ้ง 
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๕.  วธีิการดําเนินการ 

 รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทศัน์ การสาธิตและการปฏิบติัการในสระ 

 (ตามกาํหนดตารางเวลาทีแนบมาพร้อมนี) 

๖.  วทิยากร  

 ๖.๑ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาส โพธิทองสุนนัท ์  

      ผูอ้าํนวยการคลินิกกายภาพบาํบดัแม่ปิง  อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

  อดีตอาจารยภ์าควชิากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ๖.๒ รองศาสตราจารย ์  นายแพทย ์จกัรกริช  กลา้ผจญ 

  อาจารยป์ระจาํภาควิชาเวชศาสตร์ฟืนฟ ู

  คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

๗.  คุณสมบัติและจาํนวนผู้เข้าอบรม 

  ผูที้ผา่นการอบรม หลกัสูตร ธาราพลานามยั ระดับพืนฐาน (AQF-B)  มาแลว้เท่านนั  

  ผูเ้ขา้รับอบรมตอ้งมีส่วนร่วมทงัภาคบรรยายและภาคปฏิบติั สามารถลงสระนาํไดค้รบเวลา 

  จึงจะไดใ้บประกาศนียบตัร  ทงันีเพือคุณภาพในการอบรมทงัภาคบรรยายและภาคปฏิบติั  

  รับสมัครจาํนวน  ๓๐ คน   การตอบรับขึนอยูก่บัลาํดบัการสมคัรก่อนหลงั 

๘.   ระยะเวลา วนัที   ๕-๖  ตุลาคม ๒๕๖๒     

๙.   สถานท ี คลินิกกายภาพบาํบดัแม่ปิง   อาคารชลภาสธาราบาํบดั 

  ๒๒๕/๑๘๒  ม.๑๓  ถนนเชียงใหม่-ฮอด   ตาํบล บา้นแหวน  อาํเภอ หางดง  

  จงัหวดั เชียงใหม่  ๕๐๒๓๐ 

๑๐. งบประมาณ     ค่าลงทะเบียน คนละ ๔,๐๐๐ บาท  

 ค่าลงทะเบียน รวมอาหารวา่งและอาหารกลางวนั และเอกสารการอบรม ตลอด ๒ วนั 

 ผูป้ระสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวระพีภทัร์  ขาลสุวรรณ 

 โทรศพัท ์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒-๕๙๔๒ 

๑๑.  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 ๑.  มีโอกาสได้ทบทวนและเพิมพูนความรู้และประสบการณ์เกียวกับธาราพลานามัย (Aquatic 

Therapy) เบืองตน้จากวิทยากรผูมี้ประสบการณ์และไดมี้โอกาสซักถามแลกเปลียนแนวคิด ฝึกทกัษะในการ

ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ๒.  ทราบแนวทางทีถูกตอ้งทางธาราพลานามยั สามารถปฏิบติัดว้ยความมนัใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

ปลอดภยั 
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๑๒.   ตัวชีวดั 

 ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบติัการเพิมขึน มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๗๐  

๑๓.   การประเมนิการดําเนินกิจกรรม 

 โดยการประเมินจากวทิยากร ดว้ยการสงัเกตระหวา่งการอบรมและโดยการประเมินจากผูเ้ขา้รบัการ

อบรมดว้ยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลียทุกดา้นไม่นอ้ยวา่ร้อยละ ๘๐  ซึงผลและขอ้แนะนาํ

ต่างๆจะนาํมาวิเคราะห์เพือปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

 

 

  

กาํหนดการอบรมวชิาการระยะสัน  

ธาราพลานามัย ระดบักลาง : Aquatic Fitness-intermediate level (AQF-I) 

วนัท ี๕-๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 

วนัท ี๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 

 ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น ทบทวนความรู้        ๐.๕ 

    โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิทองสุนนัท ์

 ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น บรรยายเรือง ชีวกลศาสตร์ของเนือเยือกบัการออกกาํลงักาย  ๑.๕ 

    (Biomechanics of soft tissues and aquatic exercise)   

    โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิทองสุนนัท ์

 ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. พกั  อาหารวา่ง 

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  บรรยาย เรือง สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness)  ๑.๐ 

    โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิทองสุนนัท ์

 ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น พกั  อาหารกลางวนั  

 ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น บรรยายเรือง โภชนาการสาํหรับการคุมนาํหนกัและสุขภาพดี ๑.๕ 

    โดย รศ.นพ จกัรกริช  กลา้ผจญ 

 ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น ปฏิบติัการในสระนาํ  (Flexibility training and Strength training)      ๒.๐ 

    โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิทองสุนนัท ์

    อาหารวา่งตามอธัยาศยั 
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วนัท ี๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. บรรยาย เรือง รูปแบบธาราพลานามยั  (Types of aquatic exercise)     ๑.๐ 

    โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิทองสุนนัท ์

 ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. พกั  อาหารวา่ง 

 ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.  บรรยาย เรือง ผูน้าํออกกาํลงักายทีมีประสิทธิภาพ   ๑.๐ 

    (Effective exercise leadership) 

    โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิทองสุนนัท ์

 ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. พกั  อาหารกลางวนั  

 ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. บรรยาย เรือง การจดัแผนโปรแกรมการออกกาํลงักายในนาํ  ๑.๕ 

    (Water Exercise periodization) 

    โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิทองสุนนัท ์

 ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบติัการในสระนาํ (Water aerobics and Water Toning)  ๒.๐ 

    โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิทองสุนนัท ์

    อาหารวา่งตามอธัยาศยั 

 ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. สรุป และ ปิดการอบรม 

 

 

สําหรับนกักายภาพบําบัด  กจิกรรม เลขท ี             หน่วยคะแนน  ๑๒  PTCEU   


