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คำำ�นำำ�

 การจัดการหลักสูตรทางพลศึกษาและนันทนาการ (PERSIL for Life Creation) คือ

หลักสูตรพลศึกษาและนันทนาการตามแนวคิดการศึกษาแบบเรียนรว่มเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวติ ผู้เขียน

ได้พัฒนาข้ึนให้เป็นหลักสูตรรายวิชาพลศึกษาและนันทนาการพิเศษ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร 

ครู และผู้สนใจใช้เป็นทางเลือกในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากหลักสูตรปกติ อันสืบเน่ืองจากลีลา

ชีวิตเป็นปรปักษ์กับข้อจำากัดทางสังคม จารีตและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ดังน้ันจึงส่งผลต่อลักษณะ

การเข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาและนันทนาการ ซ่ึงจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีหลักสูตรพิเศษข้ึน 

เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมโดยเน้นความหลากหลายของ 

ผู้เรียน อันจะเปน็การสง่เสรมิการมกิีจกรรมดา้นกีฬาและนนัทนาการในชวิีตประจำาวันอยา่งน่าสนใจ 

หนังสือเล่มน้ีจึงประกอบด้วย บทการพัฒนาหลักสูตรการพลศึกษาในโรงเรียน การนันทนาการ 

ในโรงเรียนและการศึกษาวิถีและลีลาชีวิต อันจะนำาไปสู่การสร้างหลักสูตรซ่ึงประกอบไปด้วย  

วิสัยทัศน์ หลักการ เป้าหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สาระของหลักสูตร คำาอธิบายหลักสูตร   

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้เร่ืองวิถีชีวิตของผู้เรียน แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทาง 

การวัดและประเมินผล ตลอดจนส่ือและแหล่งการเรียนรู้

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มน้ีจะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีลีลาชีวิตท่ีดีอันหมายถึงการมีสุขภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ ปัญญาและ 

สังคมกับลีลาชีวิตท่ีเหมาะสมพร้อมท่ีจะดำารงชีวิตในฐานะพลเมืองท่ีมีคุณภาพต่อไป
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การจััดการหลัักสููตรทางพลัศึึกษาแลัะนัันัทนัาการ

บทนำา

 การจัดการพัฒนาหลักสูตรทางพลศึกษาเป็นฐานความรู้สำาคัญท่ีนักการศึกษาและ 

นักวิชาการต้องรู้ เข้าใจและตระหนักในกระบวนการเร่ิมต้นท่ีจะนำาพาพลศึกษาไปสู่การเรียน 

การสอนท่ีมปีระสิทธิภาพในช้ันเรียน โดยในบทน้ีจะประกอบดว้ย แนวคดิเก่ียวกับการจัดการพัฒนา

หลักสูตร ความสำาคัญของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร รูปแบบหลักสูตรและรูปแบบ 

การพัฒนาหลักสูตรทางพลศึกษา การเลือกเน้ือหา หลักสูตรและประสบการณ์การเรียนรู้พลศึกษา 

การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร การนำาหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตรพลศึกษา หลักสูตร

สถานศึกษา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัด 

การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวิคิิดเก่�ยวิกับการจััดการพััฒนาหลัักสููตร

 การจัดการพัฒนาหลักสูตรเป็นผลมาจากการใช้หลักสูตรท่ีผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ในช้ันเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะการณ์ของสังคมและบริบทของประเทศชาติ การพัฒนา

หลักสูตรควรต้องศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบสำาคัญดังต่อไปน้ี

 1. ความหมายของหลักสูตร

มีผู้ให้ความหมายของคำาว่า หลักสูตร ไว้หลายท่าน ดังน้ี

 สงัด อุทธานันท์ (2532) กล่าวว่า คำานิยามของหลักสูตรมีในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดัง

ต่อไปน้ี

  1. หลักสูตร คือ ส่ิงท่ีสร้างข้ึนในลักษณะของรายวิชา ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหาสาระท่ี

ได้จัดเรียงลำาดับความยากง่ายหรือเป็นข้ันตอนอย่างดีแล้ว

  2. หลักสูตร ประกอบด้วยประสบการณ์ทางการเรียนซ่ึงได้วางแผนไว้เป็นการล่วงหน้า 

เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีต้องการ

  3. หลักสูตร เป็นส่ิงท่ีสังคมสร้างข้ึนสำาหรับให้ประสบการณ์ทางการศึกษาแก่ผู้เรียน 

ในโรงเรียน

  4. หลักสูตร ประกอบด้วยประสบการณ์ท้ังหมดของผู้เรียนซ่ึงเขาได้ทำาได้รับรู้และได้

ตอบสนองต่อการแนะแนวทางของโรงเรียน
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 พลศึกษาในโรงเรียนเป็นรอยต่อทางคุณภาพระหว่างหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพและ 

การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ทางพลศึกษาให้กับผู้เรียน ประเทศไทย 

เราน้ันได้มีการจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเป็นวิชาบังคับสำาหรับผู้เรียนทุกคน 

ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษามาเป็นเวลานานแล้ว เพ่ือให้ผู้เรียนนำากิจกรรม 

การออกกำาลังกายและกิจกรรมกีฬา ต่าง ๆ เหล่าน้ีไปใช้ในชีวิตประจำาวันท้ังในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ 

หลังจากสำาเร็จการศึกษาไปแล้ว ด้วยด้วยเหตุน้ีวิธีการเรียนการสอนจึงมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย 

การปฏิบัติจริง ในบทน้ีประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับพลศึกษาในโรงเรียน การสอนพลศึกษา 

ในช้ันเรียน การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน การจัดพลศึกษา

พิเศษ หลักสูตรพลศึกษา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพลศึกษาในโรงเรียน เพ่ือทำาให้รปูแบบการสอน

พลศึกษาเกิดผลกระทบท่ีดีต่อผู้เรียน

แนวิคิิดเก่�ยวิกับพัลัศึึกษาในโรงเร่ยน

 1. ความหมายของพลศึกษาในโรงเรียน

 วรศักด์ิ เพียรชอบ (2548) กล่าวว่า พลศึกษาในโรงเรียน คือ การจัดพลศึกษาในโรงเรียน

ท่ีสมบูรณ์เพ่ือให้ผู้เรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนทุก ๆ คนได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในกิจกรรมพลศึกษา

ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันและท่ัวถึงกันตามความต้องการ ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน 

แต่ละคน ท้ังน้ีรวมถึงการได้รับคำาสอน การช่วยเหลือแนะนำา การใช้สถานท่ี การใช้อุปกรณ์ และ

การใช้บริการอย่างอ่ืน ๆ  เก่ียวกับการพลศึกษาด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาการตามศักยภาพ

ของตนเองให้มากท่ีสุด ฉะน้ันถ้าโรงเรียนจะจัดโปรแกรมพลศึกษาให้สามารถบรรลุผลตามหลักการ

และปรัชญาการพลศึกษาอย่างแท้จริง แล้วจะต้องจัดรายการการพลศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

สมบูรณ์ตามท่ีกล่าวน้ี

 2. ส่วนประกอบของพลศึกษาในโรงเรียน

 พลศึกษาในโรงเรียนท่ีจะถือว่ามีความสมบูรณ์ได้น้ันจะต้องมีการจัดในด้านต่าง ๆ ท้ัง  

4 ด้าน พร้อม ๆ กันดังน้ี คือ 

  2.1 การสอนพลศึกษาในช้ันเรียน (Physical Education Class Instruction Programs)

  2.2 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน (Intramural Athletic Programs)
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 นันทนาการในโรงเรียนเป็นองค์ประกอบด้านหน่ึงของกิจกรรมทางพลศึกษาว่าด้วย

กิจกรรมทางกาย เกมและการละเล่นท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม อีกท้ังยังเป็นเคร่ืองมือ 

การเรียนรู้สำาคัญในศตวรรษท่ี 21 ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการอยูร่่วมกันเป็นหมู่คณะ

การยอมรับในความแตกต่างและเคารพซ่ึงกันและกัน ในบทน้ีประกอบไปด้วย แนวคิดเก่ียวกับ

นันทนาการในโรงเรียน ความเป็นมาของนันทนาการในประเทศไทย นันทนาการในโรงเรียน  

ความหมายของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ ทฤษฎีีท่ีเก่ียวข้องกับนันทนาการ 

ประเภทและกิจกรรมนันทนาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนันทนาการในโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้

เกิดความรู้และตระหนักถึงความสำาคัญของนันทนาการต่อไป

แนวิคิิดเก่�ยวิกับนันทนาการในโรงเร่ยน

 1. ความเป็นมาของนันทนาการในโรงเรียน

 นันทนาการเกิดมาพร้อมพร้อมกับมนุษยชาติ ดังจะเห็นได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของมนุษย์ จากหลักฐานท่ีพบ จากการสันนิษฐานและหรือจากข้อมูลอ่ืนจะพบว่า

นันทนาการเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต เป็นวิถีการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ ต้ังแต่ยุคแรกตามหลักฐาน 

ท่ีพบจากการศึกษาด้านมานุษยวิทยา ในยุคอดีตโบราณเดิมทีมนุษย์อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ  

ตามหุบเขา ตามถำ้า ดำารงชีพโดยหาของป่าและล่าสัตว์เพ่ือการดำารงชีวิต มีความเช่ือเร่ืองภูตผีปีศาจ

และอารักษ์เทวดาในการใช้ชีวิตเพ่ือการดำารงชีพกับความเช่ือในส่ิงเหล่าน้ี แม้แต่ปรากฏการณ์

ธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ลมพัด ตลอดจนส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติต่างก็เข้าใจว่า 

เป็นผลจากภูตผีปีศาจหรือเทพเทวดากระทำาให้เกิด มีการต่อสู้ระหว่างมนุษยด้์วยกันเองเพ่ือแก่งแยง่

ถ่ินทำามาหากิน ลักษณะความเป็นอยู่ในการดำารงชีพเพ่ือการอยู่รอดไม่ต่างกับสัตว์ป่าโดยท่ัวไป

เน่ืองจากมนุษย์เป็นสัตว์ท่ีฉลาดท่ีสุดในโลกมีการฝึกเพ่ือการอยูร่อดจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท้ังจาก

ธรรมชาติ จากสัตว์ร้าย ฝึกการล่าสัตว์ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นกิจกรรมทางกายท้ังส้ิน เช่น การว่ิง  

การกระโดด การว่ายนำา้ การพุ่ง ขว้าง ปา ฯลฯ กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมจำาเป็นเพ่ือการดำารงชีพ 

ท้ังส้ินจึงสามารถทำาให้มีชีวิตรอดมาได้ และการขยายถ่ายทอดเผ่าพันธ์ุสืบต่อกันมามากมาย  

และจากความเช่ือในเร่ืองเร้นลับ ความเช่ืออำานาจของภูตผีปีศาจหรือเทพเทวดากับการดำารงชีพ 

ในการใช้ชีวิตท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ันไม่ว่าจะทำาส่ิงใด ๆ มักจะมีการร้องขอหรือบวงสรวงเซ่นไหว้  
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 การศึกษาวิถีและลีลาชีวิตมีความสำาคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนพลศึกษาและนันทนาการในโรงเรียน เน่ืองด้วยจะเป็นกรอบและการกำาหนดทิศทางของกิจกรรม

ท่ีสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนและชุมชนท่ีต้ัง นักการศึกษาจำาเป็นต้องเข้าใจและตระหนักถึง

ประเด็นดังกล่าว ก่อนกำาหนดเป็นสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรา 

ต่างต้องคำานึงถึงวิถีด้ังเดิมของผู้เรียน ในบทน้ีผู้เขียนมุ่งให้ความรู้ในด้านแนวคิดเก่ียวกับวิถีและ 

ลีลาชีวิต การศึกษาวิถีชีวิตด้านการต้ังถ่ินฐาน การศึกษาวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ การศึกษาวิถีชีวิต 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวิถีและลีลาชีวิต เพ่ือให้ผู้อ่านได้ร่วมกัน 

คิดแบบรอบด้านก่อนทำาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในช้ันเรียน

แนวิคิิดเก่�ยวิกับวิิถ่ีแลัะล่ัลัาช่ีวิิต

 1. ความหมายของวิถีุชีวิต

 คำาว่า “วิถีชีวิต” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2539) ได้ให้ความหมายของคำาว่า วิถีชีวิต หมายถึง ความเป็นไปได้ในการดำารงชีวิตส่วน 

(ประเสริฐ วิทยารัฐ 2522 อ้างถึงใน สุมาลี หวังพุฒิ, 2546) ได้กล่าวสรุปความหมายของคำาว่า  

วิถีชีวิต หมายถึง การอยู่อาศัยของกลุ่มคน ได้ประกอบอาชีพทำามาหากินตามสภาพแวดล้อม  

ผูกพันกันและมีกฎีระเบียบท่ีตกทอดกันมาควบคุม และได้กล่าวสรุปไว้ว่า การศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

ท้องถ่ินในสภาวะต่าง ๆ สามารถศึกษาจากด้านการต้ังถ่ินฐาน ด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม 

ของชุมชนน้ัน ๆ

 วิถีชีวิต (ภูสิทธ์ิ ขันติกุล, 2552) หมายถึง การกระทำาตามวิธีการและแนวทางอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือให้มีความสุขและประสบความสำาเร็จในชีวิต โดยกระทำาอย่างต่อเน่ืองจนติดเป็นนิสัย 

กระท่ังการกระทำาน้ันได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงในการดำาเนินชีวิต 

 วิถีชีวิต หมายถึง ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำาวันของผู้คนในแต่ละสังคมบนพ้ืนฐาน

วัฒนธรรมของสังคมน้ัน ๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของ นันทพร ศรีสุทธะ (2544) ได้สรุป 

ความหมายของคำาว่า วิถีชีวิต หมายถึง การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นประจำาวันอย่างสมำ่าเสมอ 

เป็นนิสัยซ่ึงจะสะท้อนทัศนคติและวัฒนธรรมของบุคคล เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลในเร่ืองท่ี

อยู่อาศัย ลักษณะครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี การดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพของ 



หนังสูือแนะนำา

 “งานัวิจัยม่หลายประเภัท แติ่ละ

ประเภัทม่ข้ันัติอนั กิระบวนักิารและกิารให้ 

คำาติอบท่�แติกิต่ิางกัินั งานัวิจัยท่�เป็นัเชิงคุณภัาพื่  

ก็ิเป็นัประเภัทหนั่�ง ท่�ม่ข้ันัติอนั กิระบวนักิาร  

และกิารให้คำาติอบท่�นัำาไปใช้ประโยชน์ัได้ 

ในัรูปแบบของกิารอธิิบาย ให้รู้ถ่ีงภูัมิหลังท่�มา  

สำภัาพื่ปัจจุบันั และอนัาคติ ได้เป็นัอย่างด่ 

หนัังส่ำอเล่มน้่ั ได้กิล่าวถ่ีง ข้ันัติอนั กิระบวนักิาร

ในักิารไดม้าซ่ึ่�งคำาติอบของงานัวจัิย เชิงคุณภัาพื่

อย่างละเอ่ยด ติามประสำบกิารณ์ท่�ผู้เข่ยนัได้

รวบรวมมา”

 ทักิษะในัศติวรรษท่� 21 ม่ความซัึ่บซ้ึ่อนัมากิเกิินักิว่าท่�จะประเมินั

ได้ด้วยวิธ่ิกิารวัดแบบด้ังเดิมดังน้ัันั กิารประเมินักิารปฏิิบัติิ (Performance 

Assessment) จ่งเป็นัทางเล่อกิท่�เหมาะสำมกัิบกิารประเมินัทักิษะ 

ของผู้เร่ยนัในัยุคปัจจุบันั และเป็นัท้ังวิธ่ิกิารติรวจสำอบกิารใช้ความคิด 

และทักิษะในัระดับสูำงของผู้เร่ยนั ท่�สำอดคล้องกัิบกิารพัื่ฒนัาผู้เร่ยนั 

แบบองค์รวม หนัังส่ำอเล่มน้่ันัำาเสำนัอแนัวคิดกิารประเมินักิารปฏิิบัติิ  

และวิธ่ิกิารออกิแบบกิารประเมินัในัรูปแบบต่ิาง ๆ โดยม่ขอบข่ายของ 

กิารเคล่�อนัไหวทางร่างกิายท่�ใช้ท้ังสำมองและจิติใจ ซ่ึ่�งผู้เร่ยนัทำางานั 

ร่วมกัินัและประยุกิต์ิใช้แนัวคิดและทักิษะในักิารแก้ิปัญหาท่�ซัึ่บซ้ึ่อนั

ผู้แต�ง: ผศ. ดร.ชำานาญ ปาณาวงษ์

ผู้แต�ง: ผศ. ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

การประเมินการปฏิบัติ : แนวคิดสู�การปฏิบัติ

 มนุัษย์เราจะสำามารถีประกิอบกิิจวัติรประจำาวันัหร่อทำากิิจกิรรม 

ต่ิาง ๆ ได้อย่างม่ประสิำทธิิภัาพื่ จำาเป็นัต้ิองม่สำมรรถีนัะกิารเคล่�อนัไหวท่�ด่  

หนัังส่ำอเล่มน้่ัเล็งเห็นัถ่ีงความสำำาคัญของสำมรรถีนัะกิารเคล่�อนัไหว และ 

ได้อธิิบายถ่ีงความรู้พ้่ื่นัฐานัของกิารเคล่�อนัไหว และวิธ่ิกิารสำำาหรับ 

เพิื่�มสำมรรถีนัะกิารเคล่�อนัไหว ไม่ว่าจะเป็นักิารออกิกิำาลังกิาย ความใส่ำใจ  

และกิารจินัตินัากิารกิารเคล่�อนัไหว หนัังส่ำอเล่มน้่ัเหมาะสำำาหรับบุคลากิร 

ทางสำายวิทยาศาสำติร์สุำขภัาพื่ ได้แก่ิ แพื่ทย์ พื่ยาบาลนัักิกิายภัาพื่บำาบัด  

และนัักิกิิจกิรรมบำาบัด และนัักิวิทยาศาสำติร์กิารก่ิฬา เพ่ื่�อใช้เป็นัแนัวทาง 

ในักิารนัำาไปประยุกิต์ิใช้เพ่ื่�อเพิื่�มสำมรรถีนัะกิารเคล่�อนัไหวให้กิับบุคคลทั�วไป 

นัักิก่ิฬา หร่อบุคคลท่�ม่ความบกิพื่ร่องในัเร่�องของกิารเคล่�อนัไหว

ผู้แต�ง: ผศ. ดร.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล

การเพิ่มสมรรถนะ 

การเคลื่อนไหว:
จากหลักการสู�แนวทางปฏิบัติ
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จากแนวคิดทฤษฎีสู�การปฎิบัติ



ผู้แต�ง: รศ. ดร.ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย  

         และ ผศ. ดร.สุุชาติ บางวิเศษ

ผู้แต�ง: รศ. ดร.กภ.วีระพงษ์ ชิดนอก และ 

         กภ.เอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์

การบริหารและการจัดการศึกษา 

สู�การพัฒนาที่ยั่งยืน

กายภาพบำาบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต

 หนัังส่ำอเทคนิัคกิารสำรุปความเล่มน้่ัม่เน้่ัอหาครอบคลุม

วิธ่ิกิารสำรุปความงานัเข่ยนัประเภัทต่ิาง ๆ ท่�พื่บเห็นัได้จากิส่ำ�อในั

ช่วิติประจำาวันั อาทิ สำารคด่ บันัเทิงคด่ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ 

บทสำัมภัาษณ์ โดยนัำาวิธ่ิกิารจดบันัท่กิแบบ Cornell Notes  

ของ Dr. Walter Pauk มาประยุกิต์ิใช้ในักิารเข่ยนัเร่ยบเร่ยง 

เน้่ัอความสำรุป อ่กิท้ังยังม่กิารสำรุปความในักิารเข่ยนัผลงานัวิจัย 

เพ่ื่�อให้ความรู้เบ้่องต้ินัเก่ิ�ยวกัิบกิารเข่ยนัผลงานัวิจัยบางองค์

ประกิอบ และเพ่ื่�อป้องกัินักิารลักิลอกิและละเมิดลิขสิำทธิิ�ผลงานั

วรรณกิรรมพื่ร้อมตัิวอย่างประกิอบอย่างชัดเจนัในัแติ่ละบท  

เพ่ื่�อให้ผู้อ่านัสำามารถีศ่กิษาเร่ยนัรู้ได้ด้วยตินัเอง จ่งเป็นัประโยชน์ั

ต่ิอนัักิเร่ยนั นัักิศ่กิษา ครู อาจารย์ นัักิวิชากิาร และผู้สำนัใจในั 

ทุกิสำาขาอาช่พื่

 กิารบริหารและกิารจัดกิารศ่กิษาสู่ำกิารพัื่ฒนัาท่�ยั�งย่นั เป็นัจุดเริ�มต้ินั

และเป็นัรากิฐานัสำำาคัญในักิารพัื่ฒนัาประเทศชาติิ อันัเกิิดจากิกิารหล่อหลอม 

ให้รักิในักิารศ่กิษา รักิในัความรู้ รักิชาติิ รักิศาสำนัา และรักิพื่ระมหากิษัติริย์  

สำร้างวัฒนัธิรรมอนััด่งามในัความเปน็ัประเทศไทย ครแูละบุคลากิรทางกิารศ่กิษา

ทุกิท่านัต้ิองศ่กิษาและเร่ยนัรู้พื่ร้อมนัโยบายจากิรัฐบาลสู่ำกิารพัื่ฒนัาให้เกิิด

ประสิำทธิิผลในัตัิวผู้เร่ยนัให้มากิท่�สุำด โดยย่ดหลักิกิารทฤษฎ่ีสู่ำแนัวทางในั 

กิารปฏิิบัติิท่�เป็นัรูปธิรรมสำามารถีกิระทำาได้จริงเกิิดผลลัพื่ท์ติามดัชน่ัตัิวบ่งช้่ 

และส่ำงถ่ีงผลกิระทบติามมาติรฐานักิารศ่กิษาของชาติิ ท้ังน้่ัต้ิองคำาน่ังถ่ีง 

ความหลากิหลายในัวฒันัธิรรมเชิงพ้่ื่นัท่�และบรบิทท่�ม่ความแติกิติา่งทางเช้่อชาติิ 

กิารกิำาเนิัดและกิารเปล่�ยนัแปลงภัายใติเ้ศรษฐกิิจฐานัความรู้ สู่ำกิารพัื่ฒนัาท่�ยั�งยน่ั

และความเป็นัพื่ลเม่องท่�ด่ต่ิอกิารพัื่ฒนัาประเทศชาติิส่ำบไป

         นัักิกิายภัาพื่บำาบัด ม่บทบาทสำำาคัญในักิารประยุกิต์ิ

ใช้เทคนิัคกิารรักิษาทางกิายภัาพื่บำาบัด เพ่ื่�อกิารบำาบัด 

ภัาวะกิล้ามเน้่ัออ่อนัแรงและข้อต่ิอติิดกิารฝึึกิความแข็งแรง

กิล้ามเน้่ัอหายใจ กิารระบายเสำมหะด้วยเทคนิัคแบบต่ิาง ๆ 

ช่วยให้ผู้ปว่ยหยา่เคร่�องช่วยหายใจได้เร็วข้่นัจากิภัาวะวิกิฤติ

ของผู้ป่วยด้วยพื่ยาธิิสำภัาพื่ของโรค กิารนัอนับนัเต่ิยงเป็นั

เวลานัานั และไม่ได้เคล่�อนัไหวร่างกิาย สำามารถีลดปัจจัย

เส่ำ�ยงต่ิาง ๆ ท่�อาจเกิิดข้่นัได้ ทำาให้ผู้ป่วยสำามารถีกิลับมาทำา

กิิจกิรรมต่ิาง ๆ และสำามารถีหายใจเองได้เร็วข้่นั ท้ังน้่ั 

นัักิกิายภัาพื่บำาบัดควรทำากิารรักิษาผู้ป่วยแบบองค์รวม  

โดยกิารวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย วางแผนักิารรักิษา  

และทำากิารรักิษาให้เกิิดประสิำทธิิภัาพื่สูำงสุำดเพ่ื่�อให้เกิิด

ผลลัพื่ธ์ิท่�ด่ในัระยะยาวสำำาหรับผู้ป่วย

ผู้แต�ง : ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี

เทคนิคการสรุปความ
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