
โครงการอบรมวิชาการ  

เร่ือง “นวดทางการกีฬา (Sport Massage)” 

จัดโดย หลักสูตรกายภาพบ าบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ร่วมกับ นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบ าบัด และสถาบัน วี อคาเดมี่ 

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุม WE Academy ศูนย์การค้าเมเจอร์รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร 

…………………………………………………………………………………….…………………… 

1. ช่ือโครงการ 

การอบรมเร่ือง นวดทางการกีฬา (Sport Massage) 

2. ผู้รับผิดชอบ 

หลกัสูตรกายภาพบ าบดั คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัคริสเตียน ร่วมกบั นิวตั้น เอ็ม คลินิก
กายภาพบ าบดั และบริษทั วี ฟิสเนส จ ากดั  

3. หลักการและเหตุผล  

 นกักีฬาอาชีพที่ดีนั้นควรมีพ้ืนฐานทางดา้นร่างกายที่ดีพร้อม และตอ้งให้ความส าคญัในการ
สร้างสมรรถภาพของร่างกาย ซ่ึงจะส่งผลต่อระดับและคุณภาพของการฟ้ืนสภาพของนักกีฬา
ส าหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขนั ซ่ึงการฟ้ืนสภาพร่างกายที่เหมาะสมจะส่งเสริมให้ร่างกายใน
ทุกๆด้านสามารถกลบัเข้าสู่สภาวะปกติได้ดีขึ้น จึงท าให้นักกีฬากลับมาซ้อมและแข่งขนัได้เต็ม
ความสามารถ โดยการนวดทางนักกีฬาไม่เพียงแต่ส่งเสริมนักกีฬาทางด้านร่างกายเท่านั้น แต่ยงั
ส่งเสริมนกักีฬาในดา้นจิตใจ ให้นกักีฬามีความวิตกกงัวลที่ลดลง สามารถพกัผ่อนและฟ้ืนฟูร่างกาย
ไดเ้ต็มที่ ท าให้สามารถใช้ร่างกายไดเ้ต็มประสิทธิภาพดว้ย โดยนักกายภาพบ าบดัและบุคลากรที่
เก่ียวขอ้งในทีมกีฬา เช่น นักวิทยาศาสตร์การกีฬา โคช้ เทรนเนอร์ ผูฝึ้กสอน ลว้นมีบทบาทส าคญั
ในการดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของนักกีฬา จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะตอ้งมีความรู้และความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการดูแลฟ้ืนฟูนกักีฬาดว้ยการนวดไดอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ   
 ทาง นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบ าบัด และสถาบัน วี อคาเดมี่ ตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความส าคญัดงักล่าว จึงร่วมมือกบัหลกัสูตรกายภาพบ าบดั คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยั 
คริสเตียน จัดการอบรมในคร้ังน้ีขึ้น เพ่ือให้ความรู้แก่ผูท้ี่ท  างานเก่ียวข้องในทีมกีฬาได้มีโอกาส
พฒันาความรู้ ฝึกฝนทกัษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลนักกีฬา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ในการท างานต่อไป 
 

 



4. วัตถุประสงค์ของการจัด 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการนวดนกักีฬา ให้สามารถนวดไดอ้ยา่งปลอดภยั
และมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถและความช านาญเก่ียวกบัเทคนิคการนวด วิธีการนวด รวมถึงการน า
การนวดไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง  

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนกักายภาพบ าบดั เพื่อการพฒันาวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั  

5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม 

  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด  20 คน ประกอบดว้ย 
- นกักายภาพบ าบดัทั้งภาครัฐและเอกชน      จ านวน  10  คน 
- นกักายภาพบ าบดัจาก นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบ าบดั จ านวน    6  คน 
       และทีมผูดู้แลนกักีฬาจาก วี อคาเดมี่ 
- อาจารยจ์ากหลกัสูตรกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัคริสเตียน จ านวน    1  คน 
- วิทยากรและผูช่้วย            จ านวน    3  คน 
6. สถานที ่

ณ ห้องประชุม WE Academy ศูนยก์ารคา้เมเจอร์รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร 

7. ก าหนดเวลา 

วนัที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

8. วิธีด าเนินการ 

การบรรยาย อภิปราย และปฏิบตัิการ 

9. อัตราค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน คนละ 5,500 บาท 
10. วิทยากร 

1. กภ.วิราภรณ์ แพบวั   
ผูบ้ริหาร นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบ าบดั 

2. กภ.วดี แซ่ลี้    
นกักายภาพบ าบดั นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบ าบดั สาขาลาดพร้าว 

3. กภ.สุภาพรรณ แสงสุขเอี่ยม 
นกักายภาพบ าบดั นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบ าบดั สาขาทองหล่อ 

4. กภ.ธนชัพร จรรยาฐิติภทัร 
นกักายภาพบ าบดั นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบ าบดั สาขากาญจนาภิเษก 



11. คณะกรรมการบริหารโครงการ 
1. กภ.วิราภรณ์    แพบวั   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยป์ฐวีณา   แกว้แจง้   กรรมการ  
3. อาจารยด์ร.ชลทิพย ์   ทิพยแ์กว้  กรรมการ 
4. อาจารยห์ทยัชนก   หมากผิน  กรรมการและเลขานุการ 
มีอ านาจหน้าที ่ บริหารโครงการให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์

12. คณะกรรมการด าเนนิงาน 
กรรมการฝ่ายวิชาการ 
1. กภ.วิราภรณ์    แพบวั   ประสานงาน  
2. อาจารยด์ร.ชลทิพย ์   ทิพยแ์กว้ 
3. อาจารยห์ทยัชนก   หมากผิน   
4. อาจารยป์ฐวีณา   แกว้แจง้     
หน้าที ่  
1. ประสานงานกบัวิทยากร  
2. จดัเตรียมเอกสารประกอบการอบรม  
3. ย่ืนขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ สถานที่และส่ือโสตทัศนูปกรณ์ 
1. นายณัฐพล    สิริศศิธร  ผูป้ระสานงาน 

 หน้าที ่
1. ดูแลสวสัดิการดา้นอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
2. จดัเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ส่ือ โสต  
3. ก ากบัดูแลการใชอุ้ปกรณ์ส่ือโสตทศันูปกรณ์ ระหว่างการอบรม 
 

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน และประเมินผล 
1. อาจารยห์ทยัชนก   หมากผิน    
หน้าที ่
1. วางแผนการประชาสัมพนัธ์และด าเนินการประชาสัมพนัธ์โครงการ 
2. ประกาศรายช่ือผูเ้ขา้อบรมผ่านทางเวบ็ไซต ์
3. จดัเตรียมเอกสารส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
4. ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
5. จดัท าแบบประเมิน เก็บขอ้มูลการประเมินผลโครงการ และจดัท าผลสรุปของโครงการ 

 
 

 



 

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นกักายภาพบ าบดัมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการนวดนกักีฬามากขึ้น 

2. นกักายภาพบ าบดัมีความสามารถและความช านาญเก่ียวกบัเทคนิคการนวด วิธีการนวด รวมถึง
การน าการนวดไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมมากขึ้น  

3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วงการวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

 

14. การประเมินผลโครงการ 

1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมอบรมมากกว่าร้อยละ 80 
2. ประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ขา้อบรม   

โดยผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
.............................................................................. 

         (กภ.วิราภรณ์ แพบวั) 

         ผูบ้ริหาร นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบ าบดั 
       

 

      อาจารย์ดร.ชลทพิย์    ทิพย์แก้ว 

.............................................................................. 

            (อาจารยด์ร.ชลทิพย ์   ทิพยแ์กว้) 
หัวหนา้หลกัสูตรกายภาพบ าบดั  

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

 

 

 



ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ  

เร่ือง “นวดทางการกีฬา (Sport Massage)” 

จัดโดย หลักสูตรกายภาพบ าบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ร่วมกับ นิวต้ัน เอ็ม คลินิกกายภาพบ าบัด และสถาบัน วี อคาเดม่ี 

วันท่ี 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

 ณ ห้องประชุม WE Academy ศูนย์การค้าเมเจอร์รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/ยศ/     นามสกุล      

ต าแหน่ง     สถานท่ีท างาน        

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได ้เลขท่ี    ตรอก/ซอย     ถนน     

ต าบล/แขวง      อ  าเภอ/เขต     จงัหวดั       

รหัสไปรษณีย ์    โทรศพัท ์   โทรสาร     

E-mail address       เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ    

ช่ือและท่ีอยู่ส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน          

             

ประเภทอาหาร   ❑อาหารปกติ    ❑อาหารอิสลาม    ❑อาหารมงัสวิรัติ   ❑อื่นๆ    

ส าหรับนักกายภาพบ าบัดท่ัวไป ค่าลงทะเบียน คนละ 5,500 บาท 

วิธีช าระค่าลงทะเบียน  

โอนผ่านทางธนาคาร  ช่ือบญัชี  “บริษทั วี ฟิตเนส จ ากดั”  ธนาคารกสิกรไทย สาขา ดิ อเวนิว รัชโยธิน   

เลขท่ีบญัชี 013-1-93729-6 

การส่งเอกสารโอนเงินและใบสมัคร 

ส่งไฟลภ์าพ หรือ Word หรือ PDF หลกัฐานการช าระเงินและใบสมคัร ท่ี  E-mail : newtonemclinic@gmail.com : หากช าระ
ค่าลงทะเบียนแลว้  จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน และไม่รับช าระค่าลงทะเบียนหน้างาน  การสมคัร
อบรมจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้รับใบสมคัรพร้อมใบโอนเงินเรียบร้อยแลว้ และจะปิดรับสมคัรเม่ือผูเ้ขา้รับการอบรมครบตาม
จ านวนท่ีรับสมคัรแลว้  

ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้  คุณสุภาพรรณ แสงสุขเอี่ยม  โทรศพัท ์081-593-5954 

ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้จากเพจ facebook.com/newtonemclinic 

สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าอบรม ได้ทางเพจ facebook.com/newtonemclinic ก่อนการจัดอบรม 1 สัปดาห์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติวิทยากร 

1. Name:  MS. WADEE SAELEE 
2. Educational Background: 

March, 2011-May, 2015: Bachelor of Science (Physical Therapy) 

HuachiewChalermprakiet University, Samutprakan, Thailand 

3. Current Research Projects: 
The effects of the Mulligan rotation sustained natural apophyseal glide (SNAGs) in mechanical 

thoracic spine pain 

4. Publication: 
Channa S, Saelee W, Jantanee P, Narongrittikai N, Nakaviroj J, Wongsawan P, et al. The effects 

of the Mulligan rotation sustained natural apophyseal glide (SNAGs) in mechanical thoracic spine 
pain. Journal of medical technology and physical therapy. 2016;28 

5. Conference Presentations: 
Saelee W, Jantanee P, Narongrittikai N, Nakaviroj J, Wongsawan P, Nanthaphongphak T, 

Channa S. The effects of the Mulligan rotation sustained natural apophyseal glide (SNAGs) in 

mechanical thoracic spine pain. In proceedings abstract of the 4th     inter-institute physical 

therapy symposium. Department of physical therapy faculty of allied health sciences 
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 2015 

6. Work Experiences: 
 2011-present: Physical therapist in Newton EM physiotherapy clinic, Bangkok, Thailand 

 8-18 January, 2016: Ubon Ratchathani university, Ubon Ratchathani, Thailand 
Physical therapist in sports field; 43th Kankraogames, University Games in Thailand 

(Bangkokthonburi University ; Badminton team) 

· Provided physical therapy treatment for injured athletes 

December, 2015: Kasetsart Stadium, Bangkok, Thailand  

Physical therapist in sports field; Rugby 15’s University Championship 2015 

 (SWU Rugby)  

https://www.youtube.com/channel/UCoiFd_mCIHWI4YHKMU6QflA
https://www.youtube.com/channel/UCoiFd_mCIHWI4YHKMU6QflA


· Provided physical therapy treatment for injured athletes 

November, 2015: The Royal Thai Airforce Academy Stadium, Bangkok, Thailand  Physical 

therapist in sports field; Rugby 15’s University Championship 2015  (SWU Rugby)  

 · Provided physical therapy treatment for injured athletes  

November, 2015: The Royal Bangkok Sports Club, Bangkok, Thailand  

Physical therapist in sports field; RBSC Rugby 7’s 2015 present by SINGHA  

· Provided physical therapy treatment for injured athletes 

February-March, 2015: Raj PrachaSamasai Institute, SamutPrakan, Thailand 

· Clinical practice in physical therapy II 

 

January-February, 2015: Bangbo Hospital, Samutprakan, Thailand 

· Clinical practice in physical therapy II 

November, 2014 : klong dan, Bangbo, Samutprakan, Thailand 

 · Clinical practice in physical therapy about community field 

November, 2014 : Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand 

· Clinical practice in physical therapy about neurological conditions (Spinal cord) 

November, 2014 : Pranangklao Hospital, Nontaburi, Thailand 

· Clinical practice in physical therapy about musculoskeletal condition (Spine) 

April-June, 2014 : Chaiyaphum Hospital, Chaiyaphum, Thailand 

· Clinical practice in physical therapy I 

March-April, 2014: HRH Princess MahaChakriSirindhorn Medical Center, NakhonNayok, 

Thailand 

 



· Clinical practice in physical therapy I 

February, 2014 : Prapokklao Hospital, Chanthaburi, Thailand 

· Clinical practice in physical therapy about cardiopulmonary condition 

January, 2014 : Sawangkhanivas Rehabilitation Center, Samutprakan, Thailand 
 · Clinical practice in physical therapy about neurological conditions (Brain) 
January, 2014 : Sirindhorn Hospital, Bangkok, Thailand 

· Clinical practice in physical therapy about musculoskeletal condition (Peripheral) 

Certifications and Trainings: 

– Certified Improving in clinical research and clinical practice II, Chulalongkorn University, Bangkok 

(2015) 

– Certified RockTape (Kinesiology tape) FMT I fascial movement taping, USA (2015) 

– Certified Twist method functional training 101, Canada (2015) 

– Certified Physical Therapy Management in Vestibular Function Disorder, Bangkok (2016) 

– Certified Upper Quadrant Pain Management, Bangkok (2017) 

– Certified Instrumental Assisted Soft Tissue Mobilization, Singapore (2017)  

– Certified Sports Massage Practitioner Course, Manchester (2019)  

– Sport Massage in Athlete, Thammasart University, Bangkok (2019) 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติวิทยากร 

ประวตัิส่วนตวั  ช่ือ-นามสกลุ นางสาว วิราภรณ์  แพบวั 

การศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา
(เรียงจากวุฒิ
สูงสุดตามล าดบั) 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ม.                                   2553                                 มหาวิทยาลยัมหิดล  
วท.บ.                                   2549                                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ประวตัิการท างาน 
ในปัจจนั 

ที่ปรึกษาดา้นวิชาการและนกักายภาพบ าบดั นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบ าบดั 

ประวตัิการท างาน
ใน
สถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน 

วนัที่เร่ิมท างาน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายวิชาที่สอน 
 
สาขาที่เช่ียวชาญ 

2553 – 2560 อาจารยป์ระจ าคณะกายภาพบ าบดั
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
การออกก าลงักายเพื่อการบ าบดั, สรีรวิทยาของการ
ออกก าลงักาย,  
ชีวกลศาสตร์และการยศาสตร์ของมนุษย ์
การภาพบ าบดัทางระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ 

ประวตัิการ
ปฏิบตัิงานทาง
คลินิกหรือ
ปฏิบตัิงานใน
สถานการณ์จริง 

ต าแหน่ง    ปี พ.ศ. ที่ท างาน   ช่ือสถานที่ท างาน 
นกักายภาพบ าบดั                    2551-2552                       โรงพยาบาลธนบุรี 1 
นกักายภาพบ าบดั                    2552-2553                       ศูนยบ์ริการสุขภาพแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การฝึกอบรม - Certified Improving in clinical research and clinical practice Physical therapy 
for the shoulder athletes, Bangkok  (2014) 
- Certified Physical therapy management of back pain: case-based approach, 
Bangkok    (2014) 
- Certified Mulligan concept Lower torso NAGS, SNAGS, MWMS, Australia  
(2013) 
- Certified Mobilization of the Nervous System: Upper and Lower Quadrant, 
Australia  (2012) 
- Certified Kinesio Taping Fundamentals and Advances (KT1 & KT2), 
Bangkok    (2012) 
- Certified Instrumental Assisted Soft Tissue Mobilization, Singapore (2017) 
 – Certified Sports Massage Practitioner Course, Manchester (2019)  
– Sport Massage in Athlete, Thammasart University, Bangkok (2019) 



ประวัติวิทยากร 

 
1. Name : THANACHAPORN JANYATHITIPATH  

2. Work Experiences: 
 2018-present: Physical therapist in Newton EM physiotherapy clinic, Bangkok, Thailand 

- Previously worked as a physiotherapist at Bangpai hospital.  
- 1 years’ experience of managing rehabilitation in musculoskeletal, neurological patients.  

- Interested in Physical therapy research in musculoskeletal.  
 

3. Course training  
- Sport massage; Thammasat University (2019) 
- Symposium of kinesio tape in Bangkok 2017; Mahidol University (2017) 

- Elastic Therapeutic Taping Method KT1 -3; Mahidol University (2017) 

- Heel pain; Kanya Phisical Therapy Clinic (2017) 

- Updated Electrical Stimulation and Ultrasound Therapy: Sense or Non-Sense;  
Bumrungrad International Hospital (2017) 

- Scoliosis Clinical Management; Bumrungrad International Hospital (2016) 
 

4. Education  
2016 – 2018 M.Sc. Faculty of Physical Therapy, Mahidol University  
2011 – 2014 B.Sc. Faculty of Physical Therapy, Huacheiw Chalermprakiet University  

 
5. Award  

2018  Granted scholarship for student engaging in social activities,  
Graduate Studies of Mahidol University Alumni Association  

2012  Award of Honor, Huacheiw Chalermprakiet University 

6. Proceeding  
2018 “The effect of hip flexor stretching and curl-ups on abdominal and back muscles activity 

in asymptomatic individuals with hyperlordosis”, International and Nation Academic 
Conference (4th): Research and Innovation in Health 



ประวัติวิทยากร 

 

1. Name: SUPAPAN SANGSUKAIUM   
2. Work Experiences :  

2018-present : Physical therapist in Newton EM physiotherapy clinic, Bangkok, Thailand 

- Previously worked as a physiotherapist at Bangkok hospital. 
- 2 years’ experience of managing rehabilitation in neurological patients. 
- Interested in Physical therapy research in musculoskeletal. 
3. Course training  
- Certified Update LASER therapy in rehab condition 
- Certified Clinical effectiveness of LASER therapy in physical therapist 
- Certified Lumbar degenerative spine for physiotherapy 
- Certified Body system and body compensation 
- Certified Core Stabilization Techniques VS Pilates 
- Certified Scoliosis exercise for physical therapy practice 
- Certified Function Therapy and correction technique in spinal dysfunction 
- Certified FMT1 Facial movement taping 
4. Education  

2010 – 2013 B.Sc. Faculty of Physical Therapy, Huacheiw Chalermprakiet University  
 

 


