
โครงการ ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสมอง 
เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะศกึษาศาสตร ครบรอบ 48 ป   

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. ชื่อโครงการ…ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาสมอง เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสถาปนา 
คณะศึกษาศาสตร ครบรอบ 48 ป คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. หลักการและเหตุผล 

          พัฒนาการของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงระดับประถมศึกษา  ถือเปนชวงเวลาทีส่ําคัญเปนอยาง
ยิง่ตอพัฒนาการเรียนรู  และคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นในอนาคต  ในวัยเด็กการเคลื่อนไหวเบื้องตน
เปนการเคลื่อนไหวที่เปนไปตามธรรมชาติของรางกาย  และความรูสึกของการทํางานประสานกัน
ระหวางระบบประสาทและกลามเน้ืออยางแทจริง การเคลือ่นไหวเบือ้งตนจะนําไปสูทักษะเบือ้งตน
เหลานี ้ แตถากิจกรรมในการสอนชวยเด็กเคลือ่นไหวอยางถูกตองตัง้แตตน  จะชวยใหเด็กไดมี
พัฒนาการในดานทักษะพืน้ฐานและการทํางานประสานกันระหวางระบบประสาทและกลามเนื้อ  
ตลอดจนใหการชวยใหเด็กมีความเขาใจในความสามารถของสวนตางๆ ของรางกายตนเองไดเปนอยางดี  
ซึ่งจะเปนการนําไปสูความรูความเขาใจตลอดจนการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายในระดับที่สูง
ตอไป  จะเห็นไดวาพัฒนาการดานการทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กเกิดขึ้นไดตามชวงวัยที่เหมาะสม
น้ันเอง  ทั้งนี้พฤติกรรมของมนุษย  เปนสื่อที่แสดงออกถึงการทํางานของสมองหรือระบบประสาทซึ่ง
แยกออกเปน  2 สวนใหญๆ คือ  พฤติกรรมที่อยูนอกเหนือการควบคุมของจิตใจ  เชน  อาการสะดุง
หรือตกใจ  เปนตน  และพฤติกรรมที่อยูภายใตการควบคุมของจิตใจ  เชน  การอาน  การเขียน  การฟง  
การพูดตลอดจนการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวตางๆ อยางเปนขั้นตอนหรือระบบตามที่สมองเคยไดรับ
การกระตุนดวยการรับรูหรือการฝกทักษะนั้น  ดวยเหตุนี้พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยโดยปกติ
ทั่วไป  จึงเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการในการรับรูเรียนรูของสมอง  ที่ถูกถายโยงไปสูความรูสึกนึก
คิดและบงบอกถึงระดับความเขาใจ  โดยแปลความหมายออกมาเปนพฤติกรรมหรืออากัปกิริยาการ
เคลื่อนไหวตางๆ  ของรางกาย  
        ด้ังน้ันในการเคลื่อนไหวรางกายแตละสวนน้ันจะมีกลามเน้ือเปนตัวเคลื่อนไหว แตสมองจะเปนตัว
สั่งการ การเคลื่อนไหวจะมีประสิทธิภาพหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการการสั่งการของสมองกับระบบประสาท
การเคลื่อนไหว ถาเรามีการจัดกิจกรรมหรือจัดแผนที่ใหสมองอยางมีระบบก็จะทําใหสมองพัฒนา
ตอเน่ืองอยางมปีระสิทธิภาพทั้งกระบวกการคิด และการตันสินใจ 
        สาขาวิทยาศาสตรการกีฬาจึงเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาสมองโดยใชการเคลื่อนไหวในการ
กระตุนรวมทั้งเปนการสรางแผนที่ทางสมองใหกับเด็กเพ่ือเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศตอไป 
 
3. ปรัชญาและแนวคิดหลักสูตรของการอบรม 
         ปจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)  ยังคงแสดงให
เห็นความสําคัญของการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยวามีสวนเกี่ยวของตอความสําเร็จในการพัฒนา
ประเทศเปนอยางยิ่ง   “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” นั่นคือ  ตองพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย
ใหมีคุณภาพ  และพรอมสําหรับการพัฒนาประเทศในดานตางๆ เสียกอน  หากคนมีคุณภาพแลวการ
พัฒนาประเทศดานตางๆ ก็จะเจริญหรือกาวหนาไปดวย  ในชวงเวลานั้นการศึกษาจึงไดรับความสําคัญ
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มากขึ้น  เพราะเปนสิ่งที่นําไปสูการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพเพือ่การพัฒนาประเทศ
ตอไป 
               พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษาไวอยางชัดเจนในมาตรา 6 วา การจัดการ
ศึกษาตองเปนไปเพือ่พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบูรณทั้งรางกาย จิตใจ  สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได อยางมีความสุข  และ
ในมาตรา 22  ไดระบุวา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ
ปจจุบันย่ิงสะทอนเห็นภาพที่ชัดเจนของการนําแนวคิดและหลักการไปสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของชาติใหเปนคนมีคุณภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมของ
เด็กไปสูวัยผูใหญที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต 
              กิจกรรมการเคลื ่อนไหวที ่จัดเปนทักษะพื ้นฐานการเคลื ่อนไหว  (Fundamental  
Movement  Skills)  ไมวาจะเปนการหยิบ  จับ  หิว้  ยก  โยน  ขวาง  ปา  เดิน  วิง่  กลิง้  คลาน  
กระโดด  แกวงแขน  โยกลําตัว  งอตัว  เหยียดตัว  ปนปาย  หอยโหน ฯลฯ  ลวนเปนจุดเริ่มตนของการ
สรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหกับเด็กที่จะนําไปสูการพัฒนาความคิดและการตัดสอนใจอยางมีเหตุผล  
ตลอดจนรู จักใชรางกายในการเคลื ่อนไหวไดอยางฉลาด  มีสวนชวยสงเสริมและพัฒนาปฏิกิริยา
ความเร็วในการคิด  การตัดสินใจ  การแสดงออกซึ ่งทักษะความสามารถในการเคลื ่อนไหว  
กระบวนการตัดสินใจในการแกไขปญหาเฉพาะไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  ฉับไว  มีสมาธิ   
  

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร  
          1.เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจหลักการเคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาสมอง 
          2.เพ่ือใหผูเขาอบรมสรางรูปแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาสมองใหกบัเด็ก 
 

5. คุณสมบัติของผูเขารบัการอบรม 
         บุคลสนใจทั่วไป 
 

6. จํานวนผูเขารบัการอบรม  และสถานที่จัดอบรม 
      100 คน  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร  ระยะเวลาการจดัอบรม   3 วัน 
 

7. เนื้อหาของหลกัสูตรที่ฝกอบรม 
- การพัฒนาการของสมอง 
- สมองกับการเคลื่อนไหว 
- หลักการสรางกิจกรรมในการเคลื่อนไหว 
- ฝกปฏิบติักิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาสมอง 
 

8. วิธกีารฝกอบรม 
บรรยาย และฝกปฏิบติั 
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9. ตารางการฝกอบรม ระหวางวันที่ 8 – 10 กันยายน 2560 

วันที ่ เชา บาย 

8 ก.ย.60 แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับสมอง สมองกับการเคลื่อนไหว และ 

9 ก.ย.60 หลักการสรางกิจกรรมในการเคลื่อนไหว ฝกปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

10 ก.ย.60 รูปแบบการเคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาสมอง ฝกปฏิบัติรูปแบบการเคลื่อนไหว 
 
10. เกณฑการจบหลักสูตร 

- เขาอบรมครบหลักสูตร 
- สอบผานเกณฑ 80 % 

 
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการดําเนนิงาน 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
2560 

แผน ผล 
ผลลัพธ    
ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ    
- ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 83  
ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ    
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/
องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพตอ
ประโยชนจากการบริการ รอยละ 86  
ผลผลิต    
ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ    
- จํานวนผูเขารับบริการ คน 100  
ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ    
- ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ 

รอยละ 86  

ตัวชี้วัดเชิงเวลา    
- งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 96  
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน    
- คาใชจายของการใหบริการวิชาการตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

บาท 500,000  
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12. แผนการดําเนนิงาน 
กิจกรรม พ.ศ.2560 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
ขั้นวางแผนงาน 
1. เขียนโครงการ  
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ประชุมคณะกรรมการ 

 
--------- 

 
 

------------
------------ 

 
 

---------- 
---------- 

  

ขั้นดําเนินการ 
4. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ  
5. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวง 

   
---------- 

 
 

---------- 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
6. ประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ 

    
---------- 

 

 
13. หนวยงานที่รบัผิดชอบในการจัดฝกอบรม 

สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร 
 

14. ผูดูแลหลักสูตร 
สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร 
 

15. วิทยากร 
รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย  (แนบทาย) 
รศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน (แนบทาย) 
ดร.อุดร นามไพร  (แนบทาย) 

16. สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตาง ๆ 
          อาหาร และของวาง  เอกสารประกอบการอบรม  

17. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการอบรม 
        1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจหลักการเคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาสมอง 
        2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสรางรูปแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาสมองใหกับเด็ก 

18. คาลงทะเบียน  คนละ 5,000 บาท 

19. ระยะเวลาการรับสมัคร 
ต้ังแตเปดจนถึงวันจัดอบรม 
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20. การชําระคาธรรมเนียมการฝกอบรม ได 2 ชองทาง 
1. ชําระคาธรรมเนียมการฝกอบรมดวยตนเอง คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. ชําระคาธรรมเนียมโดยการโอนเขาบัญชีช่ือ นางสาวนภสร นีละไพจิตร 

เลขที่บัญชี 567-1 -13995-6 ประเภท ออมทรพัย   
ธนาคารกรุงศรี สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

21. ขอตกลงและเงื่อนไข เชน  
 ถายกเลิกการลงทะเบียนกอนฝกอบรม จะไมคืนเงินคาลงทะเบียน  หรือถายกเลิกโครงการที่เกิด   
 จากผูจัด  ผูจดัการฝกอบรมจะคืนเงินให  

 


