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ความส�าคัญของกิจกรรมทางกายในเด็ก

กิจกรรมทางกายคืออะไร

สถานการณ์ด้านการมีกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย

การส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีน

ด้วยแนวคิดการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC

1. Active Policy: ก�าหนดนโยบายส่งเสรมิการเคล่ือนไหวรา่งกายในทุกโอกาส

2. Active People: ส่งเสรมิให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่กระฉับกระเฉงและต่ืนรู้

3. Active Program: รว่มออกแบบแผนกิจกรรมฉลาดเล่น

4. Active Place: พัฒนาและประยุกต์ให้เกิดพื้นที่ส่งเสรมิการเล่น

5. Active Classroom: ส่งเสรมิห้องเรยีนฉลาดรู ้

ตัวอย่างความส�าเรจ็ของการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีน

กรณีตัวอย่าง: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น (Active School Thailand)

ภาคผนวก

แบบประเมินความพรอ้มเบื้องต้น

ตัวอย่างแผนกิจกรรมฉลาดเล่น

ตัวอย่างตารางก�าหนดการสอนส�าหรบัห้องเรยีนฉลาดรู้
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งานวิจัยในต่างประเทศต่างมีข้อค้นพบและยืนยันตรงกันว่ากิจกรรมทางกายมี

ความสัมพันธ์ทางบวกต่อพัฒนาการด้านทักษะการเคล่ือนไหว ทักษะและพฤติกรรม

ทางสังคม ทัศนคติที่มีต่อโรงเรียน และพัฒนาการด้านการคิด(1) รวมไปถึงการ 

นับถือตนเองของเด็ก(2) ท่ีส�าคัญคือ กิจกรรมทางกายยังส่งผลต่อพัฒนาการด้าน 

ความสามารถทางวิชาการหรอืการเรยีนรูข้องเด็กอีกด้วย(3) โดยกิจกรรมทางกายช่วย

กระตุ้นและเตรยีมความพรอ้มในส่วนการท�างานของสมอง ช่วยส่งเสรมิกระบวนการ

คิดอยา่งเปน็ระบบ ความสามารถในการแก้ปญัหา ความฉลาดทางอารมณ์ ทกัษะการ

ท�างานรว่มกับผู้อ่ืน ความมั่นใจในตัวเอง การปรบัตัว และการมีความสุข เป็นต้น(4) 

นอกจากน้ี ผลการวิจัยจากโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสรมิกิจกรรม

ทางกายในโรงเรยีน: “โรงเรยีนฉลาดเล่น” ที่ติดตามศึกษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของนักเรยีนไทยท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างต่อเน่ือง ก็มีข้อค้นพบท่ียืนยัน

ถึงการเปล่ียนแแปลงเชงิบวกทีเ่กิดจากการมกิีจกรรมทางกายทีเ่พยีงพอใน 5 มติิ ดังน้ี

มิติที่ 1. ด้านรา่งกายและการเคล่ือนไหว 

มิติที่ 2. ด้านการคิดวิเคราะห์ 

มิติที่ 3. ด้านการสื่อสารและทักษะชีวิต 

มิติที่ 4. ด้านอารมณ์และสังคม 

มิติที่ 5. ด้านความสามารถทางวิชาการ 

ความส�าคัญ
ของกิจกรรมทางกายในเด็ก

แนวทางการด�าเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย4



มิติมิติมิติ
พัฒนาการ

ร่างกาย:
ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ กระดูก 
ข้อต่อ และการ
เคลื่อนไหวที่ดี

การคิดวิเคราะห์:
กระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ 

และพัฒนาการด้านการรู้คิด

อารมณ์/สังคม:
ความสามารถในการปรับตัว 

การนับถือตนเอง 
และมีความสุขกับชีวิต

วิชาการ:
ความสามารถ

ทางวิชาการ การเรียนรู้ 
และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดี

กิจกรรมทางกาย
ช่วยเสริมพัฒนาการทั้ง 5 มิติ

การสื่อสาร/ทักษะชีวิต:
การท�างานร่วมกับผู้อื่น 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
และความมั่นใจในตนเอง

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

แนวทางการด�าเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย 5



กิจกรรมทางกายคืออะไร

ในทุก ๆ วันของสัปดาห์เด็กและวัยรุ่นควรมีกิจกรรมทางกาย 
ระดับปานกลางถึงระดับหนักเฉล่ียอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน  

โดยกิจกรรมทางกายที่ท�าส่วนใหญ่ควรเป็นกิจกรรมแบบแอโรบิก(5)

1. กจิกรรมทางกายในการท�างาน (Work-related Activity)  
ที่ครอบคลุมถึงการท�างานต่าง ๆ ทั้งที่ได้รบัหรอืไม่ได้รบัค่าจ้าง เช่น  

การศึกษา/ฝึกอบรม การท�าความสะอาดบรเิวณโรงเรยีนหรอืห้องเรยีน 

การท�างานบ้าน/กิจกรรมในครวัเรอืน การท�างานเกษตรกรรม เป็นต้น

2. กิจกรรมทางกายในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
(Transportation, or Travel from Place to Place) ด้วยการเดิน  

หรอืปั่ นจักรยานเพือ่การสัญจร เช่น การเดินทางไปโรงเรยีน การเดินทาง 

เพื่อไปจับจ่ายใช้สอย/ซื้อเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปตลาด ไปท�าบุญ หรือ 

ไปศาสนสถาน เป็นต้น 

3. กิจกรรมทางกายเพ่ือนันทนาการ หรือกิจกรรมยามว่าง  
(Leisure time, or Recreational Activity) เช่น การออกก�าลังกาย 

และเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ การเต้นร�า กิจกรรมนันทนาการที่ปฏิบัติ 

ในเวลาว่าง เป็นต้น

ทั้งน้ี กิจกรรมแบบแอโรบิก (Aerobic Activity) หมายถึง กิจกรรมที่ต้องหายใจขณะ

เคล่ือนไหวรา่งกายหรอืออกก�าลังเพื่อน�าเอาออกซิเจนเข้าไปเป็นตัวช่วยในการเผาผลาญ

คารโ์บไฮเดรต ไขมนั และโปรตีน เน้นการใชก้ล้ามเน้ือมดัใหญใ่นการท�ากิจกรรม สว่นใหญ่จะ

เปน็กิจกรรมการเคล่ือนไหวพืน้ฐานหรอืกิจกรรมทีท่�าในชวีติประจ�าวนั เชน่ การเดินเรว็ การวิง่  

การกระโดด การป่ันจักรยาน หรอืการว่ายน�า เปน็ต้น ขณะทีกิ่จกรรมทางกาย (Physical Activity)  

เป็นการเคล่ือนไหวรา่งกายในอิรยิาบทต่าง ๆ ที่ครอบคลุมกิจกรรมใน 3 ด้าน ดังน้ี

แนวทางการด�าเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย6



ทัง้น้ี กิจกรรมทางกายท่ีมีประโยชน์ต่อสขุภาพและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ น้ัน 

ควรเปน็กิจกรรมทีม่รีะดับความหนักปานกลางถึงระดับหนัก ซึง่มีวธิกีารสงัเกตหรอื

แยกระดับความหนักของกิจกรรมทางกาย ดังน้ี

1) กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 

(Moderate Intensity) หมายถึง กิจกรรม

ที่ต้องเคล่ือนไหว ออกแรง และใช้พละก�าลัง

ของรา่งกายในระดับปานกลาง ส่งผลให้การ

หายใจเรว็ข้ึนพอสมควร และอัตราการเต้น

ของหัวใจเพิ่มข้ึนจากปกติเล็กน้อย แต่ไม่ถึง 

กับมีอาการหอบ มีเหงื่อซึม สามารถพูด 

เป็นประโยคได้ 

2) กิจกรรมทางกายระดับหนัก 

(Vigorous Intensity)  หมายถึง 

กิจกรรมที่มีการเคล่ือนไหว ออกแรง 

และใช้พละก�าลังของร่างกายอย่าง

หนัก ส่งผลให้มีการหายใจแรง และ

อัตราการเต้นของหัวใจเต้นเร็วขึ้น

อยา่งมาก ท�าให้รูสึ้กเหน่ือยหอบ หรอื

ไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้

แนวทางการด�าเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย 7



ผลจากการส�ารวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย(6) โดยศูนย์พัฒนา 

องค์ความรูด้้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ระหว่างปี 2555 – 2562 มีเด็กและเยาวชนไทยประมาณ 1 ใน 4 

เทา่น้ัน ทีม่กิีจกรรมทางกายเพยีงพอตามข้อแนะน�าขององค์การอนามยัโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในปี 2563 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบ

ท�าให้กิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทยลดลงต�าสดุในรอบ  9  ป ี (ลดลงมาอยูท่ีร่อ้ยละ  17.1) 

นอกจากน้ี การส�ารวจในปี 2561(7) ยังพบว่า เด็กและเยาวชนไทยมีการเล่นออกแรงแบบไม่มี 

กฎกติกาหรอืการเล่นแบบอิสระมากกวา่ 2 ชัว่โมงต่อวนั (Active Play) เพยีงรอ้ยละ 8.7 เทา่น้ัน 

รวมถึงมเีด็กและเยาวชนไทยเพยีงรอ้ยละ 44.1 เทา่น้ัน ทีไ่ด้เล่นกีฬาและ/หรอืกิจกรรมทางกาย

ที่มีโครงสรา้ง เช่น กิจกรรมเคล่ือนไหวรา่งกายในวิชาพลศึกษา

สถานการณด์า้นการมกีจิกรรมทางกาย
ในเด็กและเยาวชนไทย 

สถานการณ์ด้านการมีกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทยระหว่างปี 2555-2563

24.9%

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

20.9%

27.6%

23.2%

26.4% 26.2% 24.4%

17.1%

25.3%

พ.ศ.

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็นข้อมูลจากการส�ารวจในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563

ศูนย์พัฒนาองค์ความรูด้้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ในทางกลับกัน หากพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่สนับสนุนการมี 

กิจกรรมทางกายของเด็ก พบวา่ อยู่ในระดับท่ีดี โดยการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีน 

(อาทิ โรงยิม สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง สนามกีฬา พื้นท่ีเอนกประสงค์ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีอยู่ใน

สภาพใช้งานได้) พบว่ามีมากถึงรอ้ยละ 70.1 เช่นเดียวกับปัจจัยด้านครอบครวัและกลุ่มเพื่อน 

(อาท ิรว่มเล่นกับบุตรหลาน ไปรบัไปส่งทีส่วนสาธารณะ และจ่ายค่าสมาชิกหรอือุปกรณ์กีฬาให้)  

ที่พบว่าอยู่ในระดับที่สูงเช่นเดียวกันคือรอ้ยละ 71.0

จากขอ้มลูปจัจัยสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กทีอ่ยูใ่นระดับทีดี่ ซึง่สวนทางกับ

พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กไทยที่อยู่ในระดับท่ีน่าเป็นห่วง สะท้อนว่าเด็กไทย 

ยงัไมไ่ด้รบัโอกาสในการมกิีจกรรมทางกายอยา่งเพยีงพอ ดังน้ัน หากโรงเรยีนสามารถใชพ้ื้นที่

ศักยภาพท่ีมีในโรงเรยีน และความสามารถของบุคลากรครูมาช่วยส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย

ให้กับเด็กเม่ืออยู่ท่ีโรงเรยีน จะท�าให้เด็กไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพิ่มมากข้ึน โดยมี

โรงเรยีนเป็น “ฐานการพัฒนาเด็กที่ยั่งยืน” ทั้งด้านรา่งกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

สิง่แวดล้อม

นโยบาย

กิจกรรม

สนามเด็กเล่น/กีฬา

ชุมชน

ผู้ปกครอง

การเล่น

กีฬาออกก�าลังกาย

พฤติกรรมเนือยนิง่

พฤติกรรม

โอกาส
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การส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในโรงเรียน

การส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีน คล้ายกับเปน็สิง่ทีท่�าได้ไมย่าก แต่จากขอ้มลู 

เชิงสถานการณ์ด้านการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทยข้างต้น ได้ชี้ให้เห็นถึง

อุปสรรค (Obstacles) และภัยคกุคาม (Threats) ต่าง ๆ  ทีเ่ข้ามามผีลท�าให้เด็กและเยาวชนไทย 

ไม่สามารถมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอต่อการส่งเสรมิพัฒนาการได้

ด้วยเหตุน้ี การด�าเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนให้เป็นไปได้ตาม 

เป้าหมายสูงสุด คือ “เด็กนักเรยีนทุกคนได้รบัโอกาสและมีกิจกรรมทางกายอย่างม ี

คุณภาพและเพียงพอ” จึงจ�าเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการเชิงระบบเข้ามาช่วย 

หนุนเสรมิการออกแบบและวางแผนนโยบายและกิจกรรม ทัง้น้ี จะชว่ยให้โรงเรยีนสามารถ 

บูรณาการกิจกรรมด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเข้ากับกิจกรรมเชิงนโยบาย 

และการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่เป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับโรงเรียน 

และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่

Reach
    Starthe Active

School

Active
School

ด้วยแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC
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4PC เป็นแนวคิดที่ถูกออกแบบและพัฒนาข้ึน โดยทบทวนและศึกษาข้อมูลจาก 

งานวิจัยในต่างประเทศมาท�าการออกแบบและปรบัประยุกต์เพื่อจัดการระบบนิเวศ 

ด้านการสง่เสรมิกิจกรรมทางกาย นโยบายด้านการจัดการเรยีนการสอน บรบิทเชงิพืน้ที ่

ของโรงเรยีนและพฤติกรรมของนักเรยีนไทย ท้ังน้ีแนวคิดดังกล่าวถูกน�ามาใช้เป็น

เครือ่งมือในการจัดการเชิงระบบเพื่อส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีน โดยได้ผ่าน 

กระบวนการวิจัยและการทดสอบประสิทธิผลของเครื่องมือตลอดระยะเวลา 3 ปี  

กระทั่งได้ข้อยืนยันว่าสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบวกต่อพฤติกรรม 

ของนักเรยีน ขณะเดียวกันยงัยนืยนัโดยผูบ้รหิารโรงเรยีนและคณุครูผูใ้ชว่้า เปน็แนวคิด

ที่สามารถปรบัประยุกต์และบูรณาการเข้ากับกิจกรรมเชิงนโยบายและการเรยีนรูอ่ื้น ๆ 

ได้อย่างไม่ติดขัด

ทั้งน้ี องค์ประกอบส�าหรบัการด�าเนินการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีนด้วย

แนวคิดการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายเชงิระบบแบบ 4PC ม ี5 องค์ประกอบท่ีส�าคัญ ดังน้ี

1. นโยบายส่งเสรมิการเคล่ือนไหวรา่งกายในทุกโอกาส (Active Policy)

2. บุคลากรที่มีความกระฉับกระเฉงต่ืนรู ้(Active People)

3. แผนกิจกรรมฉลาดเล่น (Active Program)

4. พื้นที่ส่งเสรมิการเล่น (Active Place)

5. ห้องเรยีนฉลาดรู ้(Active Classroom)
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ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

นโยบาย

1

2

34

5 แนวคิด
4PC

Policy

People

ProgramPlace

Classroom

Active

Active

ActiveActive

Active

นโยบาย

บุคลากร

กิจกรรมพ้ืนที่

ห้องเรียน
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ก�าหนดนโยบายส่งเสริมการ
เคลือ่นไหวร่างกายในทุกโอกาส 

นโยบายของโรงเรยีน เปน็องค์ประกอบทีส่�าคัญในล�าดับแรกทีจ่ะช่วยให้การด�าเนินการ 

โรงเรยีนส่งเสรมิกิจกรรมทางกายเป็นไปอย่างราบรืน่ และประสบผลสัมฤทธิ์ตาม 

เป้าหมาย โรงเรยีนจ�าเป็นต้องก�าหนดให้มีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการส่งเสรมิ

กิจกรรมทางกาย นอกเหนือจากการเห็นความส�าคัญในการสง่เสรมิกิจกรรมทางกาย

ของผู้บริหารโรงเรียนแล้ว ครูตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งจ�าเปน็ทีจ่ะต้องรบัทราบและมคีวามพรอ้มในการด�าเนินการ 

ดังกล่าวรว่มกันด้วย เพื่อก่อให้เกิดการขับเคล่ือนกิจกรรม 

ที่ยั่งยืน โดยแต่ละฝ่ายควรมีบทบาทดังน้ี

Policy
Active

1



 1. บทบาทของโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทในการสนับสนุนการส่งเสริม 

กิจกรรมทางกายต่าง ๆ ที่เน้นส่งเสรมิการเคล่ือนไหวรา่งกายของนักเรยีน 

รวมถึงบุคลากรทุกคนในโรงเรยีนในทุก ๆ โอกาสของช่วงวัน โดยก�าหนด

ให้เป็นนโยบายท่ีส�าคัญของโรงเรยีนและบรรจุอยู่ในแผนการด�าเนินงาน

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งน้ี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงท่าทีท่ีมุ่งม่ัน

ในการสนับสนุนกิจกรรมของทางฝ่ายบริหาร โดยจะต้องจัดประชุมชี้แจง

นโยบายและแผนการด�าเนินงานให้กับครูทั้งโรงเรยีนได้รบัทราบ อีกทั้งต้อง

ประกาศให้ชัดเจนว่ามีครูท่านใดบ้างที่เข้ารว่มเป็นคณะท�างาน และครูที่เหลือ

จะมีบทบาทหรอืมีส่วนอย่างไร จากน้ัน ผู้บรหิารจะต้องจัดประชุมหรอืแจ้งให้ 

ผู้ปกครองนักเรยีนได้รบัทราบว่าทางโรงเรยีนมีการส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย 

ให้กับนักเรยีน และนักเรยีนจะได้รบัประโยชน์อย่างไรบ้าง รวมทั้งอาจจะขอ

ความรว่มมอืจากผูป้กครองให้รว่มเปน็สว่นหน่ึงในการส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย 

ให้กับบุตรหลานตนเอง นอกจากน้ี ผู้บริหารจ�าเป็นต้องประกาศนโยบาย 

การส่งเสรมิกิจกรรมทางกายอย่างเป็นทางการ เช่น ท�าหนังสือแจ้งให้ทุกฝ่าย

ที่เก่ียวข้องได้รบัทราบ ซึ่งจะท�าให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องสามารถด�าเนินกิจกรรม 

ได้อย่างราบรืน่
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บทบาททีส่�าคัญ ของผู้บริหารโรงเรียน
ต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน

5

4

1

3

2

แสดงบทบาทและท่าทีในการสนับสนุน
โครงการอย่างเข้มแข็งและจริงจัง

จัดตัง้คณะท�างานรับผิดชอบ

ประชุมชีแ้จงให้ผู้ปกครองนักเรียน
ได้ทราบถึงการด�าเนินงานและ
ประโยชน์ทีน่ักเรียนได้รับ

ประชุมชีแ้จงให้ครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนทีเ่กีย่วข้องได้
ทราบถึงนโยบายและแผนงาน

ร่วมเป็นทีป่รึกษาและติดตามผล 
การด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด

ประชุมชีแ้จงต่อคณะกรรมการ
โรงเรียน คณะกรรมการเครือข่าย 
ผู้ปกครอง และผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนอุปกรณ ์
และการพัฒนาพ้ืนทีเ่ล่น
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 2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน

ผู้บรหิารควรเปิดโอกาสให้ครูและนักเรยีนได้มีส่วนรว่มในการเสนอนโยบาย 

และการก�าหนดแผนกิจกรรมด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระหว่างวัน  

ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการประเมินและติดตามผลของกิจกรรม โดยผ่าน 

คณะกรรมการนักเรียน สภานักเรียน หรือกลุ่มนักเรียนต้นแบบ เพื่อเป็นสื่อกลาง 

ในการถ่ายทอดและด�าเนินนโยบายระหว่างครูและนักเรยีนให้เปน็ไปในทศิทางเดียวกัน

 3. การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

การมีส่วนรว่มของครอบครวั 
โรงเรยีนควรสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจกับครอบครวัให้เข้ามามสีว่นรว่ม และม ี

บทบาทในการสนับสนุนและส่งเสรมิกิจกรรมทางกายรว่มกับโรงเรยีน โดยอาจจะ

ใช้กลไกกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ปกครองนักเรยีนเข้ามามีส่วนรว่ม 

ให้ข้อคิดเห็น หรอืรว่มตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายของโรงเรยีน  

หรอืผู้ปกครองนักเรยีนให้ความรว่มมือกับโรงเรยีนโดยตรงในกรณีที่โรงเรยีนรอ้งขอ  

เชน่ การมาสง่นักเรยีนต้ังแต่เชา้ เพือ่ให้นักเรยีนได้มโีอกาสท�ากิจกรรมทางกายทีโ่รงเรยีน 

ได้มากขึ้น หรอืสนับสนุนให้นักเรยีนได้มีกิจกรรมทางกายเมื่ออยู่ที่บ้าน เป็นต้น 

การมีส่วนรว่มของชุมชน
โรงเรยีนจ�าเป็นต้องสื่อสารและสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับการด�าเนินกิจกรรมของ

โรงเรยีนให้กับชุมชน และหน่วยงานในพ้ืนท่ีได้รบัทราบ เชน่ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ

ต�าบล หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนรว่มในการสนับสนุนกิจกรรม

ของโรงเรยีนตามทรพัยากรทีมี่ หรอืตามความเหมาะสม รวมถึงการมคีณะกรรมการ  

เพือ่สง่เสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีนทีเ่ป็นตัวแทนจากชุมชน เชน่ ก�านัน ผู้ใหญบ่า้น 

ประธานชุมชน ฯลฯ เข้ามารว่มติดตามผลและให้ข้อเสนอแนะในการรว่มกันสนับสนุน

กิจกรรมทางกายรว่มกับโรงเรยีน
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ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแบบ
อย่างทีก่ระฉับกระเฉงและตืน่รู้

เม่ือทางโรงเรยีนสามารถผลักดันให้เกิดนโยบายด้านการสง่เสรมิกิจกรรมทางกาย 

ในโรงเรยีนได้อยา่งเปน็รูปธรรมแล้ว องค์ประกอบถัดมาท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิงในฐานะ 

“ผู้กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง” คือ ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องในการด�าเนิน

กิจกรรมของโรงเรยีน ที่จ�าเป็นต้องมีความรูค้วามเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการ 

สง่เสรมิกิจกรรมทางกาย รวมถึงเปน็แบบอยา่งทีดี่ ตระหนักต่อการมสีขุภาพทีดี่ 

และความกระฉับกระเฉงในการด�าเนินชวีติ ท้ังน้ีเพราะครูคือแบบอย่าง

ที่เด็กให้ความเคารพและเลียนแบบพฤติกรรมไปปฏิบัติ

PeopleActive
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 1. บทบาทของโรงเรียน 

ครู คือ หัวใจหลักส�าคัญของการด�าเนินงานการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายให้กับนักเรยีน 

ดังน้ัน ครูที่ได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าที่เป็นคณะท�างานจ�าเป็นต้องมีความรูค้วามเข้าใจ 

ที่ถูกต้องเก่ียวกับแนวคิด และวิธีการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมกับนักเรยีน  

รวมท้ัง ต้องมีทัศนคติและมุมมองด้านบวกต่อการส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย กล่าวคือ  

ต้องไม่มองว่าการส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย (การส่งเสรมิการเล่น) เป็นกิจกรรมที่ท�าให้

นักเรยีนเสียเวลา หรอืขาดโอกาสในการเรยีน แต่การส่งเสรมิกิจกรรมทางกายให้กับ

นักเรยีนจะมปีระโยชน์ต่อสขุภาพ และการเรยีนของนักเรยีนอย่างไรบา้ง ท่ีส�าคัญจะมผีลดี 

ต่อการจัดการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพของครูอย่างไร

และในระหว่างด�าเนินกิจกรรม ครูจ�าเป็นต้องเป็นตัวแบบของการด�าเนินชีวิตที่

กระฉับกระเฉงให้กับนักเรยีน ไม่ควรแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เนือยน่ิงมากเกินไป อีกทั้ง 

ควรมีส่วนรว่มในการท�ากิจกรรมรว่มกับนักเรยีนในทุกครัง้เมื่อมีโอกาส เพื่อให้ครูภายใน

โรงเรยีนท่ีอาจจะไมไ่ด้เปน็แกนหลักในการขบัเคล่ือนกิจกรรมได้เห็นวา่ครูควรจะเปน็ต้นแบบ 

ที่ดี และมีส่วนรว่มในการส่งเสรมิกิจกรรมให้กับนักเรยีนได้อย่างไรบ้าง ขณะเดียวกัน

นักเรยีนจะซึมซับแบบอย่างท่ีดีจากครู และไม่รูส้ึกว่าถูกบังคับให้ท�ากิจกรรม ท้ังน้ี เมื่อครู

และนักเรยีนเกิดกระบวนการเรยีนรูจ้ากการท�ากิจกรรมรว่มกันจะก่อให้เกิดประสิทธิผล

สงูสดุต่อทัง้สองฝา่ย และน�าไปสูก่ารก่อสมัพันธภาพและความผกูพนัทีดี่ระหวา่งกันและกัน

o มีทัศนคติเชิงบวกต่อการส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย

o เป็นต้นแบบที่กระฉับกระเฉงและมีส่วนรว่มในกิจกรรมกับนักเรยีน หรอืเป็น  

 “ผู้กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง”

o เปิดโอกาสให้นักเรยีนมีส่วนรว่มในกิจกรรม

Active People หรือครูต้นแบบทีด่ีจะต้อง...
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กิจกรรม

ครู

Alt

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

Active
Learning Together

นักเรียน
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 2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน

นอกจากการให้ครูเป็นแบบอย่างที่กระฉับกระเฉงแล้ว การเปิดโอกาสหรอืส่งเสรมิ 

ให้นักเรยีนจากหลายระดับชัน้ได้มส่ีวนรว่มเปน็แบบอยา่งท่ีกระฉับกระเฉง เพ่ือถ่ายทอด

และส่งต่อพฤติกรรมระหว่างกลุ่มนักเรยีนกันเอง หรอืจากรุน่พ่ีสู่รุน่น้องในโรงเรยีน  

จะช่วยให้บรรยากาศของการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีนเป็นไปอย่างสรา้งสรรค์ 

และช่วยเสรมิความผูกพันท่ีดีระหว่างครูและนักเรยีน หรอืระหว่างรุน่พี่และรุน่น้อง 

ในโรงเรยีนได้มากยิง่ข้ึน

 3. การมีส่วนร่วมของครอบครัว

โรงเรยีนควรส่ือสารกับผูป้กครองให้เขา้ใจ

ถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนรว่มสนับสนุน

ให้บุตรหลานของตนมีกิจกรรมทางกาย 

ที่เพียงพอ ด้วยการสนับสนุนโอกาส อุปกรณ์ 

รวมถึงการร่วมท�ากิจกรรมการเคล่ือนไหว

ร่างกาย การออกก�าลังกายและเล่นกีฬา 

ร่วมกันกับบุตรหลาน ขณะเดียวกันควร

ระมัดระวังพฤติกรรมการเลียนแบบด้าน

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หน้าจอของตน  

เพราะจะน�าไปสู่การเลียนแบบพฤติกรรมของ

บุตรหลานด้วย โดยผลการวจัิยจากโครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น พบว่า พ่อแม่เป็นปัจจัย

หลักในการควบคุมพฤติกรรมการใช้หน้าจอของลูก ๆ โดยรอ้ยละ 60 ของพฤติกรรม

การใช้หน้าจอของพ่อแม่จะถ่ายทอดมายังลูก ดังน้ัน เมื่อนักเรยีนกลับมาที่บ้านและ 

ได้อยู่รว่มกันภายในครอบครวั พอ่ แม ่ผูป้กครองไมค่วรใชห้น้าจอมากเกินไป และจ�าเปน็

ที่จะต้องหาโอกาสในการท�ากิจกรรมทางกายรว่มกัน

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
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ร่วมออกแบบ
แผนกิจกรรมฉลาดเล่น

แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียนตลอดช่วงวันที่สามารถ

บูรณาการกิจกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรูอ่ื้น ๆ มาประยุกต์รว่มเข้าด้วยกัน

เป็นแผนกิจกรรมฉลาดเล่น โดยแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวน้ีเกิดขึ้น 

จากการวิเคราะห์ และระดมสมองจากครูท่ีเก่ียวข้องในทุก ๆ ฝ่าย  

ในการวางแผนรว่มกัน เพือ่การจัดท�าแผนการสง่เสรมิให้นักเรยีน

ทกุคนมกิีจกรรมทางกายสะสมให้ได้ 60 นาททีกุวนัตาม

ค�าแนะน�าขององค์การอนามัยโลก

Program
Active
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 1. บทบาทของโรงเรียน

การออกแบบแผนกิจกรรมฉลาดเล่นเพือ่ส่งเสรมิกิจกรรมทางกายจะเปน็หน้าท่ีของคณะครูท่ี

ได้รบัมอบหมายจากผูบ้รหิารโรงเรยีนให้ท�าหน้าทีเ่ปน็คณะท�างานหลักของโรงเรยีน โดยการออก

แบบแผนฯ มี 5 ขั้นตอนส�าคัญ 

ขั้นตอนท่ี 1: ศึกษาความเป็นไปได้ก่อนด�าเนินการ

การศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการด�าเนินกิจกรรมจะท�าให้ผู้บรหิารและครูที่เป็นคณะท�างาน

ได้ทราบถึงความพรอ้มของโรงเรยีนในด้านต่าง ๆ เบื้องต้น ข้อมูลที่น�ามาใช้ในการประเมินความ

พรอ้ม อาท ินโยบายการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายของโรงเรยีน สถานการณ์การมีกิจกรรมทางกาย 

ของนักเรยีน ความพรอ้มของพื้นที่และอุปกรณ์ส่งเสรมิกิจกรรมทางกายของนักเรยีน เป็นต้น  

(แบบประเมินความพรอ้มเบื้องต้นดังภาคผนวก)

ขัน้ตอนท่ี 2: วิเคราะห์เวลาและโอกาสท่ีมีส�าหรบัการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีน

การวิเคราะห์เวลาและโอกาสการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายท่ีโรงเรยีนมีในปัจจุบันจะช่วยให้

ครูท่ีเป็นคณะท�างานเห็นว่าปัจจุบันโรงเรยีนมีการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายให้กับนักเรยีนในแต่ละ 

ช่วงเวลามากน้อยเพียงใด และมีช่วงเวลาใดที่ยังไม่มีกิจกรรมที่ชัดเจน ซึ่งเป็นโอกาสท่ีโรงเรยีน

สามารถจัดวางโปรแกรมส่งเสรมิกิจกรรมทางกายให้กับนักเรยีนได้ และในแต่ละช่วงเวลามีโอกาส

ที่จะส่งเสรมิกิจกรรมทางกายให้กับนักเรยีนได้มากน้อยเพียงใด โดยการวิเคราะห์ควรจะพิจารณา 

ชว่งเวลาท่ีนักเรยีนอยู่ทีโ่รงเรยีนต้ังแต่เช้าก่อนนักเรยีนเข้าแถวเคารพธงชาติ ไปจนถึงช่วงเวลาเยน็ก่อน

ทีนั่กเรยีนจะกลับบา้น ทัง้น้ี ในเบือ้งต้น พบว่า มเีวลาโดยเฉล่ียประมาณ 135 นาทต่ีอวนั โดยนับเฉพาะ

เวลาทีนั่กเรยีนอยูท่ีโ่รงเรยีนเทา่น้ัน ซ่ึงมโีอกาสและเวลาในแต่ละช่วง (โรงเรยีนฉลาดเล่น, 2562) ดังน้ี
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ข้ันตอนท่ี 3: ออกแบบกิจกรรมโดยพิจารณาถึงสัดสว่นและหลักพจิารณาในการจัดกิจกรรม

ส�าหรับในข้ันตอนที่ 3 น้ี จะเป็นการออกแบบและวางแผนก�าหนดกิจกรรมที่พิจารณา

ตามสัดส่วนของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแต่ละประเภทตามพีระมิดการเล่นเพื่อเสริม

พัฒนาการ ทัง้น้ีเพ่ือให้ได้สดัส่วนทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรยีน รวมถึง 

ประโยชน์ที่ได้รบั สัดส่วนของการจัดกิจกรรมทางกายแต่ละประเภทในแต่ละวัน ควรเป็นดังน้ี

1. การเล่นเพ่ือความสนุกสนาน/ผ่อนคลาย (Active Play for Emotional Benefits)  

เป็นกิจกรรมท่ีโรงเรยีนควรให้น�าหนัก/สดัสว่นมากท่ีสุด เน่ืองจากเปน็กิจกรรมทีช่ว่ยลดความเครยีด 

สรา้งความรา่เรงิ สมัพนัธภาพ และ EQ ให้กับนักเรยีนได้เปน็อย่างดี อีกทัง้ยังเปน็กิจกรรมทีโ่รงเรยีน

ท�าได้งา่ย ลงทุนไมม่าก เพยีงแค่ “เปดิโอกาส” ให้นักเรยีนได้มเีวลาเล่นอย่างอิสระเทา่น้ัน 

2. การเล่นเพ่ือเสริมสร้างทักษะ (Active Play for Skills Development) เป็นกิจกรรม

ที่โรงเรยีนควรให้น�าหนัก/สัดส่วนในการจัดกิจกรรมในระดับปานกลาง ซึ่งกิจกรรมลักษณะน้ี 

เหมาะส�าหรบัการจัดกิจกรรมในชัว่โมงเรยีน เน่ืองจากเปน็กิจกรรมท่ีจะชว่ยให้นักเรยีนมพีฒันาการ

ตามเป้าหมายทีค่ณุครูต้องการ รวมถึงชัว่โมงการเรยีนรู ้และกิจกรรมต่าง ๆ  ทีม่เีป้าหมายเพ่ือสรา้ง

การเรยีนรูเ้ฉพาะทาง

3. กจิกรรมทางกายเพ่ือเสริมสร้างความแขง็แรง (Muscle-strengthening and Aerobic 

Physical Activities) เปน็กิจกรรมท่ีอาจจะให้น�าหนัก/สดัสว่นตามขอ้แนะน�า คือให้นักเรยีนได้

ท�ากิจกรรมในลักษณะน้ีอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ๆ ละ 30 นาท ีเพือ่ชว่ยเสรมิความแขง็แรงของ

กล้ามเน้ือ และศักยภาพทางกายให้กับนักเรยีน ซึ่งจะเหมาะสมกับการเคล่ือนไหวในชั่วโมงเรยีน

พลศึกษา หรอืกิจกรรมชมรมออกก�าลังกาย เปน็ต้น

จะเห็นได้ว่า หากพิจารณาเทียบเคียงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า โรงเรยีน 

โดยส่วนใหญ่จะพยายามและมุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสรมิการออกก�าลังกายและเล่นกีฬาที่มีรูปแบบ 

และโครงสรา้งที่ชัดเจน โดยมีส่วนน้อยที่ให้ความสนใจในการส่งเสรมิกิจกรรมประเภทการเล่น

เพือ่สรา้งเสรมิทกัษะ รวมถึงมคีวามกังวลเก่ียวกับการเล่นเพือ่ความสนุกสนานของเด็ก ๆ วา่จะมี

มากเกินไป ท้ัง ๆ ทีจ่รงิแล้วการเล่นในประเภทต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มปีระโยชน์ต่อตัวนักเรยีนท้ังสิน้  
ขึน้อยู่กับว่าครูจะมกีารก�าหนดสัดส่วนได้เหมาะสมเช่นไร

แนวทางการด�าเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย24



ขั้นตอนท่ี 4: การออกแบบกิจกรรมท่ีกระตุ้นการมีส่วนรว่มและความสนใจตามหลัก 5 ส.

หลังจากทีท่�าการก�าหนดสัดส่วนการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายอยา่งเหมาะสมแล้ว ครูผูร้บัผดิ

ชอบการออกแบบวางแผนกิจกรรมฉลาดเล่น ควรค�านึงถึงหลักการออกแบบกิจกรรมส�าหรบัเด็ก

ทีส่ามารถกระตุ้นการมสีว่นรว่ม และความสนใจในการรว่มกิจกรรมอยา่งสงูสุด โดยอาจพจิารณา

ตามหลัก 5 ส. ดังต่อไปน้ี

1) สนุกสนาน ความสนุกสนานถือเป็นความต้องการพื้นฐานของเด็ก ๆ ที่จะน�าไปสู่การเปิด

โลกแห่งการเรยีนรูแ้ละจินตนาการ ด้วยเหตน้ีุ การออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ครูควรให้ความส�าคัญ

กับเรือ่งของความสนุกสนานเปน็ล�าดับต้น ๆ เพ่ือให้นักเรยีนเกิดแรงจงูใจและรกัในการเคล่ือนไหว

รา่งกาย อย่างไรก็ตาม ครูจะเป็นต้องพิจารณาหลักด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรม 

เป็นหลักส�าคัญควบคู่กันไปด้วย

2) สมวัย ค�านึงถึงพัฒนาการและความสามารถทางด้านทักษะของนักเรียนเป็นส�าคัญ  

โดยออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องและส่งเสรมิต่อการมีพัฒนาการที่สมบูรณ์  

3) สมดุล คือ การกระจายสัดส่วนของประเภทกิจกรรมให้เหมาะสม (ไม่เน้นหนักเฉพาะการ

ออกก�าลังกายหรอืเล่นกีฬาท่ีมีรูปแบบ) รวมถึงการพิจารณากระจายโอกาสของการเคล่ือนไหว

ในแต่ละช่วงเวลาของวันให้เหมาะสมตามสัดส่วนที่เป็นไปได้

น้อย
ปานกลาง การเ

ลน่เพ่ื
อ

เสรมิ
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ะ
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มิสร

า้ง

ความ
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แรง
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ความ
สนกุ

สนาน
/

ผอ่น
คลาย

มากทีสุ่ด

ความแขง็แรงกลา้มเนือ้
ศกัยภาพทางกาย

พัฒนาการตามเปา้หมาย
สง่เสรมิการเรยีนรู้

คลายเครยีด/รา่เรงิ
สมัพันธภาพ

เพ่ิม EQ

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
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ขั้นตอนท่ี 5: ติดตามและปรบัปรุงแผน

ในระยะแรกของการจัดกิจกรรมให้กับนักเรยีนและกิจกรรมฉลาดเล่น ครูที่ท�าหน้าท่ีเป็น 

คณะท�างานจะต้องติดตามผลการด�าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชดิ เพือ่ติดตามดพูฤติกรรม และทา่ที

ของนักเรยีนที่มีต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้ตามแผนกิจกรรมในทุกช่วงเวลาว่าเป็นไปในทิศทางใด  

นักเรยีนมีความชอบ หรอืมีความสนใจเข้ารว่มกิจกรรมมากน้อยเพียงใด โดยข้อมูลดังกล่าวน้ี  

อาจจะได้มาจากการสังเกต หรอืการสอบถามนักเรยีนโดยตรงก็ได้ ซ่ึงข้อมูลที่รวบรวมมาได้

ทั้งหมดจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปรบัปรุงกิจกรรมที่ออกแบบไว้ในแผนให้ดียิ่งขึ้น

ในระหวา่งการด�าเนินกิจกรรม ครูทีเ่ปน็คณะท�างานจะต้องประชุมสรุปผลการด�าเนินกิจกรรม

อยู่เป็นระยะ เน่ืองจากแผนท่ีวางไว้ต้ังแต่ต้นอาจจะต้องมกีารปรบัปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการ

ของนักเรยีน รวมถึงอาจจะต้องมีการปรบัเปล่ียนคณะท�างานท่ีรบัผิดชอบกิจกรรม หรอือาจจะ

ต้องหาครูเข้ามาเป็นคณะท�างานเพิ่มตามความเหมาะสม

และด้วยให้ตามแผนกิจกรรมในทุกช่วงเวลา นักเรียนมีกิจกรรมทางกายสะสมให้ได้  

60 นาทีทุกวัน ด้วยเหตุน้ี ครูท่ีเป็นคณะท�างานจึงจ�าเป็นต้องประเมินสถานการณ์การมี 

กิจกรรมทางกายของนักเรยีนวา่เปน็อย่างไร เพยีงพอตามเปา้หมายทีก่�าหนดไวห้รอืไม ่โดยอาจจะ

ประเมินนักเรยีนเปน็รายบุคคล ห้องเรยีน หรอืระดับชัน้เรยีน เปน็ต้น ซึง่ขอ้มูลทีไ่ด้จะช่วยให้ครูท่ีเปน็ 

คณะท�างานสามารถปรบัแผนการส่งเสรมิกิจกรรมให้สอดคล้อง และมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

4) เสมอภาค โดยให้นักเรยีนทุกคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง

พื้นท่ีเล่น อุปกรณ์ และมีส่วนรว่มในกิจกรรมได้อย่างเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน

5) ส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในที่น้ีอาจเริ่มต้ังแต่การ

ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ  

การพฒันาสถานท่ี ความรบัผดิชอบในการดูแล การมสีว่นรว่ม 

ในการออกแบบกิจกรรมที่สนใจ หรอืแม้กระทั่งการมีส่วนรว่ม

ในการเป็นผู้น�ากิจกรรม เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นปัจจัยที่ช่วยก่อให้

เกิดกระบวนการรกัและรูส้ึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมที่ทางโรงเรยีนสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

สนกุ

สมวยั

สมดลุ

เสมอภาค

สว่นรว่ม

5 ส.

แนวทางการด�าเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย26



 2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน

โรงเรยีนควรเปิดโอกาสให้ครูและนักเรยีน ได้มีส่วนรว่มในการออกแบบกิจกรรม

ที่ช่วยกระตุ้น หรือส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนท่ีมีความเหมาะสม  

และนักเรียนทุกระดับชั้นมีโอกาสในกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเชิญตัวแทน 

ของบุคลากรในโรงเรยีนทุกฝ่าย และผู้แทนนักเรยีนเข้ารว่ม และมีส่วนรว่มออกแบบ

กิจกรรมทางกาย และเปิดโอกาสให้มสีว่นรว่มในการประชุม เพ่ือติดตามผลการด�าเนินงาน 

และแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นทีพ่บในการด�าเนินกิจกรรม โดยน�าขอ้สรุปไปใชใ้นการก�าหนด 

แนวทางการพัฒนากิจกรรมให้ตรงความต้องการ

 3. การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

โรงเรยีนควรเปิดโอกาสให้ครอบครวั ชุมชน หน่วยงานในพื้นที่เข้ามารว่มออกแบบ

กิจกรรมกับโรงเรียน โดยเชิญตัวแทนผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ หรือมีทรัพยากร 

ที่ช่วยส่งเสรมิกิจกรรมมารว่มเป็นคณะกรรมการด้านการออกแบบโปรแกรมส่งเสรมิ

กิจกรรมทางกายในโรงเรยีน หรอืการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายที่เชื่อมต่อจากบ้านมาสู่

โรงเรยีน จากโรงเรยีนไปสู่บา้นและชุมชน ในลักษณะของกิจกรรมก่อนและหลังเลิกเรยีน  

(Before and After School Program) เช่น เส้นทางส�าหรบัการเดินหรอืปั่ นจักรยาน

มาโรงเรยีนที่ปลอดภัย หรอืพ้ืนที่เล่นท่ีปลอดภัยในชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะท�าให้นักเรยีน 

มีกิจกรรมทางกายที่ต่อเน่ืองจากโรงเรยีนไปสู่บ้านและชุมชน
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พัฒนาและประยุกต์ให้เกิด
พ้ืนทีส่่งเสริมการเล่น

การพัฒนาหรอืประยุกต์ใช้พื้นที่ในบรเิวณต่าง ๆ ของโรงเรยีนให้มีความเหมาะสม 

ส�าหรับการมีกิจกรรมทางกายผ่านทางการเล่น การออกก�าลังกาย การเล่นกีฬา  

รวมถึงการเคล่ือนไหวรา่งกายในกิจกรรมตามความรบัผิดชอบและการเรยีนรูอ่ื้น ๆ  

สามารถท�าได้โดย เริม่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และพ้ืนทีเ่ล่นท่ีมอียูเ่ดิม

ของโรงเรยีนว่ามีความพรอ้ม เหมาะสม และปลอดภัยต่อการเล่นมากน้อย

เพียงใด หรอืต้องพัฒนาปรบัปรุงเปล่ียนแปลงพ้ืนทีใ่นสว่นใดบา้ง 

เพือ่ให้สอดคล้องกับแผนการสง่เสรมิกิจกรรมทางกาย

ของโรงเรยีนที่ได้วางไว้

Place
Active

4



1
2
3
4
5
6
7

สรุปขั้นตอนการพัฒนาพ้ืนที่
ส่งเสริมการเล่นในโรงเรียน
วาดแผนทีเ่ล่นและกิจกรรมการเล่นของนักเรียน 
พร้อมระบุพ้ืนทีเ่สีย่งทีไ่ม่ปลอดภัยต่อการเล่น

ส�ารวจพ้ืนทีเ่ล่นทีม่ีทัง้หมดภายในโรงเรียน

เปรียบเทยีบแผนทีเ่ลน่กบัแผนกจิกรรมฉลาดเล่นทีไ่ดอ้อกแบบไว้ 
เพ่ือประเมนิความพรอ้มของพ้ืนทีเ่ลน่ทีม่ภีายในโรงเรยีน

ใหน้กัเรยีนไดมี้สว่นรว่มแสดงความเหน็และรว่มพัฒนา
พ้ืนทีเ่ลน่ (ในกจิกรรมทีน่กัเรียนพอจะชว่ยท�าได)้

พัฒนาและประยกุต์พ้ืนทีส่ง่เสรมิการเล่นตามความพรอ้ม
และศักยภาพของโรงเรยีน

ประสานหน่วยงาน ภาคี หรอืชมุชนให้เขา้มารว่มพัฒนาพ้ืนทีส่ง่เสรมิ
การเล่น หรอืสนับสนนุทรพัยากร (ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น)

ตดิตาม ปรบัปรงุ ซอ่มบ�ารงุพ้ืนทีส่ง่เสรมิการเล่นใหพ้รอ้มใชง้าน 
และปลอดภยัส�าหรบัการเล่นของเด็ก ๆ
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 1. บทบาทของโรงเรียน 

พื้นท่ีเล่นจะเป็นพ้ืนที่ส�าหรบัรองรบักิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรม

ฉลาดเล่น (Active Program) ซึ่งก่อนที่จะออกแบบหรอืพัฒนาพื้นที่ส่งเสรมิ

การเล่นควรเริม่ต้นจากการ “วาดแผนที่เล่นและพ้ืนที่ท�ากิจกรรมของนักเรยีน”  

ตามขั้นตอนต่อไปน้ี

1) วาดแผนผังของโรงเรยีน แล้วเพิม่รายละเอียดเก่ียวกับสนามกีฬาและพืน้ที่

เล่นท่ีโรงเรยีนมีลงไปในแผนผัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักเรยีนมักเข้าไปเล่นหรอืสามารถ

เข้าไปเล่นได้โดยสะดวก 

2) ระบุกิจกรรมและช่วงเวลาที่ เด็กแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นเรียนเข้าไปใช้  

เข้าไปเล่นในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อการวางแผนในการจัดสรรด้านเวลาและพื้นที่ให้ 

เหมาะสม รวมทั้งอาจจะต้องระบุพื้นที่เล่นที่ยังไม่ปลอดภัยลงไปในแผนท่ีด้วย  

ทั้งน้ี เพ่ือให้ครูที่เป็นคณะท�างานได้เห็นภาพรวมของพ้ืนที่เล่นท่ีมีทั้งหมด 
ในโรงเรยีน รวมถึงกิจกรรมการเล่นของนักเรยีนในแต่ละช่วงเวลาของวนั ซึง่ขอ้มลู

สว่นน้ีจะเปน็ขอ้มลูทีจ่�าเปน็ส�าหรบัน�าไปใชเ้ปรยีบเทียบกับแผนกิจกรรมฉลาดเล่น 

ท่ีได้ออกแบบไว้ เพือ่ให้คณะท�างานได้เห็นวา่โรงเรยีนจ�าเปน็จะต้องปรบัปรุงพ้ืนทีเ่ล่น 

ในโรงเรยีนอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ 

3) ส�ารวจพื้นท่ีเล่นจรงิในโรงเรยีนอีกครัง้ เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และ

วางแผนพัฒนาพื้นที่เล่นต่อไป
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ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

ทุกพ้ืนที่โรงเรียน
ส่งเสริมการเคลือ่นไหวได้

ตรงน
ีก้เ็ดนิได้

ตรงนีก้ก็ระโดดได้

ตรงนีก้เ็ลน่ได้

ตร
งน

ี ้กข็ย
บัรา่งกายระหวา่งเรยีนได้

ตร
งน

ีก้ท็�าเวรรบัผดิชอบได้

ตร
งนีก้อ็อกก�าลังกายได้

ตรง
นีก้เ็ลน่เป็นกลุ ่มได้
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(ตัวอย่าง)
การพัฒนาพื้นที่ส่งเสรมิการเล่นให้สอดคล้องกับแผนกิจกรรมฉลาดเล่น

โรงเรียนมีแผนให้นักเรียนได้เล่นตามอิสระในช่วงพักกลางวัน เพื่อสะสมเวลาการมี 

กิจกรรมทางกายเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที ซึ่งจากข้อมูลในแผนที่เล่น พบว่า โรงเรยีนยังขาด

อุปกรณ์การเล่นที่หลากหลาย ระบบการเบิกจ่ายอุปกรณ์ยังมีความยุ่งยาก นอกจากน้ี ยังพบว่า 

พื้นที่เล่นใต้อาคารเรียนที่นักเรียนใช้เป็นพื้นท่ีเล่นช่วงพักกลางวันยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร 

เน่ืองจากเป็นพื้นปูนขัดมันซึ่งเสี่ยงต่อการล่ืนล้มได้ง่าย ดังน้ัน แผนในการพัฒนาพ้ืนที่เล่น 

ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในช่วงพักกลางวันที่ออกแบบไว้อาจจะท�าได้ ดังน้ี

1) ส�ารวจเครือ่งเล่น อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเล่นต่าง ๆ ท่ีเสียหาย เพื่อซ่อมบ�ารุง 

 หรอืจัดซื้อเพิ่มเติม 

2) ส�ารวจกิจกรรมที่นักเรยีนต้องการ 

3) จัดหาอุปกรณ์การเล่นให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรยีน และปรบัวธิกีารเบิกจ่าย 

 หรอืวางระบบให้นักเรยีนสามารถเข้าถึง/เบิกจ่ายอุปกรณ์ฯ ได้ง่าย และสะดวกมากที่สุด 

 เท่าที่จะเป็นไปได้ 

4) วางแผนปรบัปรุงสภาพพื้นผิวใต้อาคารเรยีนไม่ให้ล่ืน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่น 

 โดยการปูพื้นใต้อาคารเรยีนด้วยกระเบื้องยาง เป็นต้น

ทัง้น้ี จากตัวอยา่งขา้งต้นจะเห็นว่ามหีลายกิจกรรมสามารถด�าเนินการได้ทนัท ีแต่บางกิจกรรม

จ�าเป็นจะต้องลงพื้นที่ส�ารวจเพื่อหาข้อมูลเพ่ิมเติม หรอืจ�าเป็นต้องขอการสนับสนุนจากผู้บรหิาร

โรงเรยีนก่อน ได้แก่ การปรบัเปล่ียนพ้ืนผิวใต้อาคารเรยีน เป็นต้น และด้วยการพัฒนาพื้นที่ 

สง่เสรมิการเล่นเปน็กิจกรรมทีต้่องใชง้บประมาณ หรอืการปรบัเปล่ียนสภาพภูมทิศัน์ภายในโรงเรยีน  

โดยเฉพาะการสรา้งพ้ืนที่ใหม่ ในส่วนน้ีผู้บรหิารโรงเรยีนควรเข้ามามีบทบาทในการวางแผนและ 

สนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม ช่วยประสานความรว่มมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  

เพือ่ขอการสนับสนุนทรพัยากรทีจ่�าเปน็ รวมถึงการขอความรว่มมอืจากผูป้กครองนักเรยีนให้เข้ามา 

ช่วยพัฒนาพื้นที่ส่งเสรมิการเล่นให้เกิดขึ้นได้ตามนโยบายและแผนการด�าเนินงานของโรงเรยีน
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  2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน

โรงเรยีนเปิดโอกาสให้นักเรยีนมสีว่นรว่มในการเสนอแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนทีเ่ล่น

ภายในโรงเรยีนให้ตรงตามความต้องการ โดยให้นักเรยีนมีสว่นรว่มเปน็คณะกรรมการ

จัดการและพัฒนาพื้นที่ส่งเสรมิการเล่นในโรงเรยีน ซึ่งการมีส่วนรว่มของบุคลากร 

ในโรงเรียนและนักเรียนเป็นการสร้างให้เกิดการมีส�านึกความเป็นเจ้าของสถานที ่

และอุปกรณ์รว่มกัน 

 3. การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

เน่ืองจากกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ส่งเสรมิการเล่น เป็นกิจกรรมที่จ�าเป็นต้องใช้

ทัง้งบประมาณและก�าลังแรงงานในการด�าเนินงาน ด้วยเหตุน้ี โรงเรยีนควรเชิญตัวแทน

จากครอบครวั ชุมชน และหน่วยงานในพ้ืนที่ทั้งภาครฐั และเอกชน เข้ามารว่มเป็น 

คณะท�างาน หรอืคณะกรรมการจัดการและพัฒนาพื้นท่ีส่งเสรมิการเล่นในโรงเรยีน  

หรือโรงเรียนอาจจะขอการสนับสนุนทรัพยากรและก�าลังแรงงานจากผู้ปกครอง  

หรอืช่างผู้ช�านาญการในชุมชน เพื่อรว่มกันพัฒนาพื้นท่ีเล่นให้กับนักเรยีน เพื่อเป็นการ

ลดต้นทุนในการพัฒนาพื้นที่เล่นและเป็นการเชื่อมโยงความรว่มมือ 

และสามัคคีระหว่างโรงเรยีนกับชุมชน
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ส่งเสริมห้องเรียนฉลาดรู้ 
ห้องเรยีนฉลาดรู ้(Active Classroom) เปน็การออกแบบ และการสง่เสรมิ 

กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายให้เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของแผนการเรียน 

การสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม โดยมุ่งหวังท่ีจะตัดลด 

พฤติกรรมเนือยน่ิงของนักเรยีนไมใ่ห้น่ังน่ิงต่อเน่ืองนาน 1 ชัว่โมงต่อครัง้ หรอื

ต่อคาบเรยีน อีกทัง้เปน็การกระตุ้นให้นักเรยีนมสีมาธ ิและมคีวามพรอ้ม 

กับการเรยีนมากยิ่งขึ้น

Classroom
Active

5



 1. บทบาทของโรงเรียน 

กิจกรรมห้องเรยีนฉลาดรูจ้ะช่วยลดพฤติกรรมเนือยน่ิงของนักเรยีนในช่วงระหว่าง 

การเรยีน เน่ืองจากการน่ังเป็นเวลานานต่อเน่ืองมากเกินไปหรอืนานกว่า 1 ชั่วโมงต่อครัง้ 
จะส่งผลให้นักเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้น้อยลง การให้นักเรยีนได้ท�ากิจกรรมเคล่ือนไหว

รา่งกายก่อนเรยีนชว่ยกระตุ้นให้สมองของนักเรยีนมคีวามพรอ้มกับการเรยีนรูไ้ด้มากยิง่ข้ึน  

โดยใชแ้นวคิด “เล่น เรยีน รู”้ เขา้ไปแทรกในชว่งก่อนและหลังการเรยีน หรอืจะผสมกิจกรรม

การเคล่ือนไหวรา่งกายเข้ากับการเรยีนตลอดทั้งคาบเรยีนก็ได้ (ตัวอย่างแผนการสอน 

ดังภาคผนวก) ท้ังน้ี ข้ึนอยูกั่บความเหมาะสมของเน้ือหา โดยหลักในการออกแบบกิจกรรม

ห้องเรยีนฉลาดรูม้ีกรอบเวลา วิธกีาร และข้อแนะน�าการจัดการเรยีนการสอน ดังน้ี 

สรุปขั้นตอน
การจัดกิจกรรมห้องเรียนฉลาดรู้

1
2

3
4แลกเปลีย่นประสบการณ์ กิจกรรม และเครือ่งมือ

ทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างครูผู้สอน

ติดตาม ปรับปรุง การจัดการเรียน 
การสอนโดยรับฟงัเสียงสะท้อน/ 
ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของนักเรียน

จัดการเรียนการสอนตาม
ก�าหนดการสอนทีว่างไว้

ออกแบบกิจกรรม และ
วางแผนก�าหนดการ
สอนให้สอดคล้องกับ
แผนการสอนปกติ
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* หมายเหตุ: กิจกรรม PBL ย่อมาจาก Problem-based learning ส่วน ProjBL ย่อมาจาก Project based learning

แนวคิด เล่น เรียน รู้

การแบง่เวลา 
1 คาบ

10 นาที 30 นาที 10 - 20 นาที

วิธกีารที่ใช้ กิจกรรมเคล่ือนไหวรา่งกาย 

+ การเรยีนรูเ้น้ือหาจาก

กิจกรรม + กิจกรรมที่ช่วย

ส่งเสรมิพัฒนาการตาม 

ช่วงวัย

1. STEM Education

2. Child-Centered

3. Active Learning

4. วิธกีารเรยีนรูอ่ื้น ๆ

1. สังเกตการเปล่ียนแปลง

    Pre-Post Activity

2. Feedback-Discussion

3. การน�าเสนอ

4. ใบงาน+อภิปราย

5. การท�า PBL ProjBL*

6. กระตุ้นรายบุคคล

7. วิธกีารอ่ืน ๆ

ข้อแนะน�า การจัดกิจกรรมในชว่งน้ี

เทียบเท่ากับ “กิจกรรมน�า

เข้าสู่บทเรยีน” ครูผู้สอน

สามารถผสมกิจกรรมการ

เล่นเข้ากับเน้ือหาความรูท่ี้

นักเรยีนจะต้องเรยีนในคาบ

เรยีนน้ัน เช่น แบง่กลุ่มให้

นักเรยีนท�ากิจกรรมท่ีต้อง 

มกีารเคล่ือนไหวรา่งกาย 

ในส่วนของการเรยีนน้ัน  

ครูผู้สอนสามารถใชว้ธิกีาร 

และเทคนิคการสอนตาม 

ความถนัด หรอืตามทีค่รูผู้สอน

เห็นวา่เป็นวิธกีารทีม่คีวาม

เหมาะสมกับเน้ือหา/วชิาน้ัน ๆ 

มากท่ีสุด

กิจกรรมน้ีคือ “การสรุปความรู้

ที่นักเรยีนได้รบัจากการเรยีน” 

ซึ่งครูผู้สอนมีทางเลือกให้

นักเรยีนสะท้อนความรู ้ 

ความเข้าใจที่ได้รบัจาก 

การเรยีนได้หลากหลายวิธ ี

ตัวอย่าง แบ่งกลุ่มวิ่งเป้ียว  

เขียนค�าเป็น-ค�าตาย  

(วิชาภาษาไทย)

ครูอธบิาย ยกตัวอย่าง และให้

นักเรยีนฝึกเขียนและแยกแยะ

ค�าให้ถูกต้อง

(สาระส�าคัญ: ค�าเป็นจะเป็นค�า

ที่ออกเสียงสระยาว และมีตัว

สะกดแม่กน กม กง เกย และ

แม่เกอว ส่วนค�าตายจะออก

เสียงสระเสียงสั้น และมีตัว

สะกดแม่กก กด และกบ  

ค�าเป็นและค�าตายมีส่วนช่วย

ในเรือ่งของการผันวรรณยุกต์)

แบ่งกลุ่มหาค�าเป็นค�าตาย 

จากหนังสืออ่านนอกเวลาเรยีน 

และน�าเสนอหน้าชั้นเรยีน  

โดยนักเรยีนช่วยกันตรวจสอบ

ความถูกต้องรว่มกับครู

ประโยชน์ ลดพฤติกรรมเนือยน่ิง และ

กระตุ้นให้สมองของนักเรยีน

พรอ้มกับการเรยีนรู้

นักเรยีนได้รบัความรูต้าม

เน้ือหาที่ก�าหนดในช่วงเวลาที่

นักเรยีนมีสมาธกัิบการเรยีน

มากที่สุด

ครูได้รบัทราบว่านักเรยีน 

มีความรู ้ความเข้าใจจาก 

การเรยีนมากน้อยเพียงใด  

และนักเรยีนได้ใช้ทักษะในการ

สะท้อนความรูห้ลากหลาย
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กิจกรรมห้องเรยีนฉลาดรูเ้ปน็กิจกรรมทีค่รูผูส้อนอาจจะไมคุ้่นชนิ ดังน้ัน การด�าเนิน

กิจกรรมในระยะแรกครูที่เป็นคณะท�างานและครูผู้สอนจึงต้องประชุมรว่มกันอยู่เสมอ  

เพื่อรว่มแลกเปล่ียนความรู ้ประสบการณ์ในการจัด/ออกแบบกิจกรรมอย่างใกล้ชิด  

โดยอาจจะจัดประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์กับครูทั้งโรงเรยีน หรอืกลุ่มย่อยที่สอน 

วชิาเดียวกัน หรอืช่วงชัน้เดียวกัน ซึง่มขีอบเขตและเน้ือหาการเรยีนการสอนแบบเดียวกัน

หรอืใกล้เคียงกันมาก ท�าให้สามารถแลกเปล่ียนความรู ้ประสบการณ์ และกิจกรรม 

ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ครูผู้สอนมีทางเลือกในการหยิบใช้กิจกรรมได้หลากหลาย การจัด

กิจกรรมในห้องเรยีนไม่ซ�าเดิมและไม่น่าเบื่อ รวมท้ังครูผู้สอนสามารถพัฒนาทักษะ 

การจัดกิจกรรมห้องเรยีนฉลาดรูไ้ด้รวดเรว็มากยิ่งขึ้น

เรียน
(Learn)

เล่น
(Play)

รู้
(Insight)

10 นาที 30 นาที 10-20 นาที

Active
Learning

การจัดสรรเวลาห้องเรียนฉลาดรู้

เตรียมสมอง
ให้พร้อมก่อนเริ่มเรียน

นักเรียนสามารถ
เรียนรู ้ได้ดียิ่งขึ้น

สะท้อนความรู้ที ่ได้รับผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย

123  ABC  กขค
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นอกจากน้ี ครูผู้สอนจ�าเป็นต้องสอบถามความสนใจ ความต้องการ หรอื

กิจกรรมใหม่ ๆ จากนักเรยีนท่ีเข้ารว่มกิจกรรม รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมการเล่น 

การเขา้รว่มกิจกรรมของนักเรยีนว่าเปน็ไปในทศิทางทีค่รูผู้สอนคาดหวังไว้หรอืไม่ 

ซ่ึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ีจะท�าให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภายใต้

แนวคิดห้องเรยีนฉลาดรูไ้ด้ดียิง่ขึน้ รวมถึงเห็นวา่นักเรยีนมกีารเปล่ียนแปลงความรู ้ 

ความเข้าใจ และมีทักษะภายหลังการสอนมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการออกแบบกิจกรรมการกระตุน้การเรยีนรูพ้ฒันาการให้กับนักเรยีนได้ตรงจดุ  

หรอืสามารถกระตุ้นเป็นรายกลุ่ม หรอืรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม

แนวทางการด�าเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย38



 2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน

ครูและนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมห้องเรียนฉลาดรู้ เช่น ร่วมท�า 

สื่อการเรยีนการสอน ออกแบบกิจกรรม เป็นผู้น�ากิจกรรม หรอืเป็นผู้ช่วยในการด�าเนิน 

กิจกรรม เป็นต้น การมีส่วนรว่มระหว่างครูและนักเรยีนจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสรา้ง

บรรยากาศภายในห้องเรยีนทีเ่ต็มไปด้วยการเรยีนรู ้และด�าเนินกิจกรรมห้องเรยีนฉลาดรู ้

จากบุคคลที่มีความส�าคัญในห้องเรยีน คือ คุณครูและนักเรยีน โดยไม่ถือว่าเป็นการ 

ผลักภาระการด�าเนินกิจกรรมให้กับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

 3. การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

โรงเรยีนสือ่สารกับผูป้กครองให้ทราบ และเขา้ใจถึงประโยชน์ของกิจกรรมห้องเรยีน

ฉลาดรูว้า่สามารถชว่ยเสรมิทักษะให้กับผูเ้รยีนได้อย่างไรบ้าง โดยอาจจะสือ่สารผ่านการ

ประชุมกลุ่มผู้ปกครองนักเรยีน รวมถึงให้ผู้ปกครองมีส่วนรว่มในการสังเกตพฤติกรรม 

และการเรียนรู้ของบุตรหลานด้วย ทั้งน้ีเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนของ 

ผูป้กครองท่ีอาจคิดว่าบุตรหลานของตนไมไ่ด้เรยีนหนังสือแต่เอาเวลามาใชกั้บการเล่นสนุก 

โดยไม่ได้เรยีนรูบ้ทเรยีน

แนวทางการด�าเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย 39



Reach
    Starthe Active

School

Active
School

โครงการ “โรงเรยีนฉลาดเล่น” (Active School Thailand) เป็นโครงการวิจัยภายใต้

ความรว่มมือระหว่างศูนย์พัฒนาองค์ความรูด้้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) 

สถาบนัวจัิยประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหิดล ส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้ง

เสรมิสขุภาพ (สสส.) ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และโรงเรยีน

ต้นแบบทีเ่ขา้รว่มโครงการจ�านวน 17 โรงเรยีน โดยเปา้หมายหลักคือ การพฒันาต้นแบบ

การส่งเสรมิการมีกิจกรรมทางกายในโรงเรยีนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบรบิท

ของสังคมไทย

โดยรูปแบบโครงการเปน็การวจัิยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental study with 

Intervention and Control group) ทีแ่บง่โรงเรยีนออกเปน็ 2 กลุม่ คือ 1) โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่ม 

กิจกรรมโครงการโรงเรยีนฉลาดเล่นท่ีด�าเนินกิจกรรมตามแนวคิดการส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย 

เชิงระบบแบบ 4PC และ 2) โรงเรยีนทั่วไปที่ไม่มีการส่งเสรมิกิจกรรมใด ๆ โครงการ 

ดังกล่าวน้ี ใชร้ะยะเวลาด�าเนินโครงการทัง้สิน้ 3 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2562) เพือ่ติดตามการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและพฒันาการของนักเรยีนกลุ่มตัวอย่างคนเดิมอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ 

ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่4 ถึง 6 จ�านวนนักเรยีนกลุ่มตัวอยา่งประมาณ 346 คน มขีอ้ค้นพบ 

ทีน่่าสนใจโดยสรุป ดังน้ี

ตัวอย่างความส�าเร็จ
ของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน

กรณีตัวอย่าง: โครงการโรงเรียนฉลาดเล่น (Active School Thailand)

แนวทางการด�าเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย40



1. นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึน้

การส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีนด้วยแนวคิดการสง่เสรมิกิจกรรมทางกาย 

เชิงระบบแบบ 4PC ภายใต้โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น พบวา่นักเรยีนทีเ่ขา้รว่มกิจกรรม

โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่นมีรอ้ยละของการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 60 นาที

ต่อวันเพิ่มสูงขึ้น และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเมื่อเปรยีบเทียบกับ 

นักเรยีนที่อยู่ในโรงเรยีนทั่วไป โดยสามารถเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกายให้กับ 

นักเรยีนได้มากสงูสดุถึงรอ้ยละ 28.2 เมือ่เปรยีบเทยีบกับขอ้มูลก่อนการด�าเนินกิจกรรม

โรงเรียนฉลาดเล่น โรงเรียนทัว่ไป

109

107 114 128 116
145

163
188 199 198

3.0%

9.7%

37.9%

23.9% 24.6%

15.9%

6.9%
2.5% 2.4% 0.6%

ป.4
เทอม 1

ป.4
เทอม 2

ป.5
เทอม 1

ป.5
เทอม 2

ป.6
เทอม 1

ร้อยละของนักเรียนทีม่ี
กิจกรรมทางกาย 60 นาที/วัน

ป.4
เทอม 1

ป.4
เทอม 2

ป.5
เทอม 1

ป.5
เทอม 2

ป.6
เทอม 1

รูปที่ 1 รอ้ยละของนักเรยีนที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (60 นาทีต่อวัน) 

จ�าแนกตามสถานะการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
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2. นักเรียนมีความสุขมากกว่า

การสง่เสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีนชว่ยสรา้งความสุขให้กับนักเรยีนอยา่งมนัียส�าคัญ  

โดยผลการศึกษา พบว่า หลังด�าเนินโครงการผ่านไปเพียง 1 ปี นักเรยีนที่เข้ารว่มกิจกรรม

โครงการโรงเรียนฉลาดเล่นมีความสุขมากกว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนทั่วไปมากถึง 

รอ้ยละ 8.9 โดยนักเรยีนท่ีเข้ารว่มกิจกรรมโครงการโรงเรยีนฉลาดเล่นมีความสุขเมื่ออยู่ที่

โรงเรยีนรอ้ยละ 77.9 ในขณะท่ีนักเรยีนที่อยู่ในโรงเรยีนทั่วไปมีความสุขเมื่ออยู่ที่โรงเรยีน 

รอ้ยละ 69.0 ซ่ึงในประเด็นน้ีนับวา่มคีวามส�าคัญโดยตรงต่อการเพ่ิมระดับความรูส้กึผูกพัน

ของนักเรยีนทีมี่ต่อโรงเรยีน (School Engagement) อันสง่ผลเชงิบวกต่อกระบวนการเรยีนรู ้

ในหลายมติิ

รูปที่ 2 รอ้ยละของนักเรยีนที่มีความสุขเมื่ออยู่ที่โรงเรยีน

จ�าแนกตามสถานะการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

69.0%

77.9%

โรงเรียนทัว่ไปโรงเรียนฉลาดเล่น
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58.5%

67.1%

โรงเรียนทัว่ไปโรงเรียนฉลาดเล่น
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 นอกจากน้ี ผลจากการด�าเนินกิจกรรมการส่งเสรมิห้องเรยีน

ฉลาดรู้ได้ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนฉลาดรู ้

มีความรูส้ึกว่าห้องเรยีนของตนเองเป็นสถานที่ท่ีมีความสนุกสนาน

มากกว่านักเรยีนทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนทัว่ไปถึงรอ้ยละ 8.6 เน่ืองจากนักเรยีน 

ที่เข้ารว่มกิจกรรมโครงการโรงเรยีนฉลาดเล่นจะได้ท�ากิจกรรมต่าง ๆ 

ที่ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เคล่ือนไหวรา่งกายผ่านการเล่นเกมและท�ากิจกรรม 

โดยไม่ต้องน่ังเรยีนน่ิง ๆ เป็นเวลานานตลอดทั้งคาบเรยีนน่ันเอง

รูปที่ 3 รอ้ยละของนักเรยีนที่รูส้ึกว่าห้องเรยีนเป็นสถานที่ที่มีความสนุกสนาน 

จ�าแนกตามสถานะการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
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3. นักเรียนมีสมาธิและเข้าใจในการเรียนมากกว่า

หน่ึงในข้อค้นพบที่ส�าคัญจากโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นคือ นักเรียนที่ได้ 

ท�ากิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายผ่านเกม หรือกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทางการ

เคล่ือนไหวรา่งกายทีค่ณุครูจัดให้ในชว่งการเรยีนการสอน ตามแนวคิดห้องเรยีนฉลาดรู ้ 

(Active Classroom) ช่วยส่งผลให้นักเรยีนมีสมาธิและความเข้าใจในการเรยีนดียิ่งขึ้น  

โดยนักเรยีนที่เข้ารว่มกิจกรรมโครงการโรงเรยีนฉลาดเล่นระบุว่ามีสมาธิและเข้าใจ 

ในการเรียนดียิ่งข้ึนถึงร้อยละ 70.1 ในขณะที่นักเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนทั่วไปมีเพียง 

รอ้ยละ 62.2 เท่าน้ัน

รูปที่ 4 รอ้ยละของนักเรยีนที่มีสมาธแิละเข้าใจการเรยีนดีขึ้น

หลังเข้ารว่มกิจกรรมการเคล่ือนไหวรา่งกายก่อนเรยีน

จ�าแนกตามสถานะการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

62.2%

70.1%

โรงเรียนทัว่ไปโรงเรียนฉลาดเล่น

Reach
    Starthe Active

School

Active
School
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4. นกัเรยีนมีการเปลีย่นแปลงของทกัษะทางคณติศาสตรท์ีดี่กวา่

อีกหน่ึงข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ นักเรยีนที่เข้ารว่มกิจกรรมโครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น  

มีการเปล่ียนแปลงของทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดีย่ิงขึ้น (เปรียบเทียบกับพัฒนาการ 

ตามชว่งวัยทีค่วรม)ี โดยหลังการด�าเนินโครงการผา่นไปเพียง 1 ป ีพบว่า นักเรยีนทีเ่ขา้รว่ม 

กิจกรรมโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นถึงเกือบเท่าตัว  

ในขณะที่นักเรยีนที่อยู่ในโรงเรยีนทั่วไปมีทักษะดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ซึ่งข้อค้นพบ 
ดังกล่าวน้ีมีความสอดคล้องกับงานวิจัย Active School ในต่างประเทศ

รูปที่ 5 รอ้ยละของนักเรยีนที่มีทักษะทางคณิตศาสตรเ์พิ่มขึ้น

จ�าแนกตามสถานะการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

15.2%

28.6%27.8%

+12.6%

+7.9%

36.5%

โรงเรียนทัว่ไปโรงเรียนฉลาดเล่น

ต้นปี ปลายปี

Reach
    Starthe Active

School

Active
School
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5. นักเรียนมีพัฒนาการดีขึน้ในทุกด้าน

ผลจากการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

โรงเรยีนฉลาดเล่นช่วยให้นักเรยีนมีพัฒนาการที่ดีข้ึนทั้ง 5 มิติ โดยพบว่า ภายหลังจาก 

นักเรยีนได้เขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ  ในโครงการโรงเรยีนฉลาดเล่นเปน็ระยะเวลาประมาณ 1 ปี  

นักเรยีนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยด้านที่มีการเปล่ียนแปลงชัดเจนมากท่ีสุดคือ  

พัฒนาการด้านร่างกาย วิชาการ และการคิดวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์น้ีท�าการ 

เปรยีบเทียบกับพัฒนาการที่นักเรยีนควรมีตามช่วงวัย (ไม่ใช่เฉพาะในทักษะเดิมท่ีวัด 

ในครัง้แรก) อันท�าให้สามารถมัน่ใจได้วา่ กระบวนการการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายเชิงระบบ

แบบ 4PC สามารถยกระดับพัฒนาการของผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธผิล8

รูปท่ี 6 คะแนนเฉล่ียของพฒันาการ 5 มติิของนักเรยีนเปรยีบเทยีบรอบก่อนและหลังจากการเขา้รว่มกิจกรรม

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

ร่างกาย

อารมณ/์
สังคมวิชาการ

การคิดวิเคราะห์
การสื่อสาร

ก่อนเข้าร่วม
หลังเข้าร่วม

78.1%

91.0%

86.4%
76.8%

73.1%
66.3%

70.5%
83.2%

69.6%

87.8%

มิติมิติมิติ
พัฒนาการ

แนวทางการด�าเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย46



109
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145

163
188 199 198

3.0%

9.7%

37.9%

23.9% 24.6%

15.9%

6.9%
2.5% 2.4% 0.6%

ป.4
เทอม 1

ป.4
เทอม 2

ป.5
เทอม 1

ป.5
เทอม 2

ป.6
เทอม 1

ร้อยละของนักเรียนทีม่ี
กิจกรรมทางกาย 60 นาที/วัน

ป.4
เทอม 1

ป.4
เทอม 2

ป.5
เทอม 1

ป.5
เทอม 2

ป.6
เทอม 1

รูปที่ 7 ค่าเฉล่ียระยะเวลาการใช้หน้าจอเพื่อความบันเทิงต่อวัน (นาที) 

จ�าแนกตามสถานะการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

6. นักเรียนใช้หน้าจอเพ่ือความบันเทิงน้อยกว่า

สมาคมกุมารแพทย์สหรฐัอเมรกิา (American Academy of Pediatrics) แนะน�าว่า

เด็กอายุ 6 – 17 ปี ควรใช้หน้าจอเฉพาะกิจกรรมเพื่อความบันเทิงไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน  

ผลการศึกษา พบว่า นักเรยีนที่เข้ารว่มกิจกรรมโครงการโรงเรยีนฉลาดเล่นใช้หน้าจอ 

เฉล่ียต่อวันน้อยกวา่นักเรยีนทีอ่ยู่ในโรงเรยีนทัว่ไป ทีม่แีนวโน้มการใชห้น้าจอเพ่ือความบนัเทิง 

เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมากกว่านักเรยีนในโรงเรยีนฉลาดเล่นถึง 49-83 นาทีต่อวัน  

จากข้อค้นพบน้ี อาจสรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

เชิงระบบแบบ 4PC ไม่เพียงแต่สามารถช่วยเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 

ของนักเรยีนได้โดยตรง แต่ยังมผีลต่อพฤติกรรมทางสขุภาพอ่ืน ๆ เชน่ ด้านการมีพฤติกรรม

เนือยน่ิง และพฤติกรรมหน้าจอ ดังข้อค้นพบที่น�าเสนอน้ี

โรงเรียนฉลาดเล่น โรงเรียนทัว่ไป
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7. โครงการโดดเดน่ตามยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยมหดิล

ในปี 2560 โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่นได้รบัคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็น

หน่ึงในโครงการโดดเด่นตามยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยมหิดล ในกลุ่ม Excellence in 

Research with Global and Social Impact 

ที่มา: รายงานประจ�าปีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 
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8. องคก์ารอนามยัโลกใหก้ารยอมรบัโครงการโรงเรยีนฉลาดเลน่

ในปี 2561 ต้นแบบการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิกิจกรรมทางกายนักเรยีนภายใต้ 

แนวคิดการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC ได้ถูกน�าไปเผยแพรใ่ห้เป็นกรณี

ตัวอย่างในเอกสาร School Physical Activity Promotion Guide and Assessment Tool  

ซึ่งเป็นคู่มือแนะน�าการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีนขององค์การอนามัยโลก

ที่มา: School Physical Activity Promotion Guide and Assessment Tool, 

Report prepared by Institute for Physical Activity and Nutrition, Deakin University, September 2018.
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ที่มา: School Physical Activity Promotion Guide and Assessment Tool, 

Report prepared by Institute for Physical Activity and Nutrition, Deakin University, September 2018.
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ภาคผนวก



แบบประเมินความพร้อมก่อนด�าเนินการโรงเรียนส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย

แบบประเมินน้ีจะช่วยให้คณะท�างานทราบว่าปัจจุบันโรงเรยีนมีความพรอ้ม หรอืต้นทุนก่อน

ด�าเนินกิจกรรมมากน้อยเพียงใด โดยให้ผู้บรหิารโรงเรยีนและคณะครูที่รบัผิดชอบโครงการตอบ

ค�าถาม 6 ขอ้ ดังน้ี

1. โดยปกติ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาในโรงเรยีนของทา่น มกิีจกรรมทางกายระดับปานกลางถึง 

 ระดับหนักทีท่�าต่อเน่ืองครัง้ละ 10 นาทขีึน้ไป สะสมได้อยา่งน้อย 60 นาทต่ีอวัน มากน้อยเพยีงใด

 ก. น้อยกว่า 50%          ข. 50 – 80%           ค. มากกว่า 80%          ง. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

2. โดยปกติ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาในโรงเรยีนของทา่น ใช้พืน้ท่ีเล่น สนามเด็กเล่น สนามกีฬา หรอื 

 อุปกรณ์สง่เสรมิกิจกรรมทางกายต่าง ๆ  ในช่วงก่อนเข้าเรยีน ช่วงพกั และหลังเลิกเรยีน มากน้อย 

 เพียงใด

 ก. น้อยกว่า 50%          ข. 50 – 80%           ค. มากกว่า 80%          ง. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

3. โรงเรยีนของทา่น มคีวามพรอ้มของพืน้ทีเ่ล่น สนามเด็กเล่น สนามกีฬา หรอือุปกรณ์การเล่น  

 มากน้อยเพียงใด (เน้นที่ความพรอ้มในการใช้งาน การเข้าถึง และความเพียงพอเป็นหลัก)

 ก. น้อยกว่า 50%          ข. 50 – 80%           ค. มากกว่า 80%          ง. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

4. โรงเรยีนของทา่น มห้ีองเรยีนทีส่ะดวกและสามารถปรบัเปล่ียนพืน้ทีใ่ห้เหมาะกับการจัดกิจกรรม 

 เคล่ือนไหวรา่งกาย หรอืการสอนแบบ Active Learning ในห้องเรยีนได้มากน้อยเพียงใด

 ก. น้อยกว่า 50%          ข. 50 – 80%           ค. มากกว่า 80%          ง. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

5. โดยปกติ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาในโรงเรยีนของท่าน มีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น  

 สอบถามค�าถาม/ข้อสงสัย หรอืรว่มท�ากิจกรรมในระหว่างการเรยีนมากน้อยเพียงใด

 ก. น้อยกว่า 50%          ข. 50 – 80%           ค. มากกว่า 80%          ง. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

หมายเหตุ: กิจกรรมทางกาย หมายถึง การเคล่ือนไหวรา่งกายที่ท�าให้เกิดการใช้พลังงานของรา่งกายของ
นักเรยีน ทั้งที่เป็นกิจกรรมการว่ิงเล่น/เคล่ือนไหวออกแรง/เล่นกีฬา/ออกก�าลังกาย การเคล่ือนไหวรา่งกาย
ระหวา่งการเรยีน รวมถึงการท�ากิจกรรมตามความรบัผดิชอบตามมอบหมาย เชน่ เวรท�าความสะอาดประจ�าวนั  
การดูแลแปลงผัก หรอืกิจกรรมการเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ โดยในการปฏิบัติทีร่ะดับความหนักในระดับปานกลางหรอื
ระดับหนักน้ัน ผู้ปฏิบัติจะมีอาการเหน่ือยหอบกว่าปกติ หัวใจเต้นแรงมากขึ้น และมีเหงื่อออก เป็นต้น
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ช่วงเวลา กิจกรรม อุปกรณ์
ผู้น�า

กิจกรรม
สถานที่

1. เช้าก่อน 

เข้าเรยีน  

(10 นาที)

กิจกรรม Free Play โดยจัดพื้นที่

และอุปกรณ์ให้นักเรยีนได้เล่น 

อย่างอิสระ

อุปกรณ์กีฬา 

(ท�าให้เบิกง่าย 

ใช้สะดวก)

ครูเอ โดม/ใต้อาคารใหม่/

หน้าสหกรณ์/ 

สนามหน้าเสาธง/

สนามฉลาดเล่น

ตัวอย่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

แผนการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายของโรงเรยีนควรก�าหนดชว่งเวลา กิจกรรม อุปกรณ์ทีต้่องใช ้

สถานที่ ครู หรอืผู้ท่ีจะรบัหน้าที่ติดตามและรบัผิดชอบกิจกรรมเป็นอย่างน้อยที่สุด และควร 

จ�าแนกรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน ว่าในช่วงเวลาใดจะมีกิจกรรมอะไร

ให้กับนักเรยีนบ้าง ซึ่งหากมีการก�ากับเวลาที่คาดว่าจะช่วยให้นักเรยีนสามารถสะสมเวลาการม ี

กิจกรรมทางกายได้ดังตารางตัวอย่าง จะท�าให้ผู้บรหิารและครูที่รบัผิดชอบกิจกรรมสามารถ

ติดตามผลการด�าเนินกิจกรรมได้ง่ายขึ้น 

แนวทางการวเิคราะหผ์ลจากค�าตอบ
1) หากพบวา่ค�าตอบสว่นใหญเ่ป็นขอ้ ก. แสดงวา่โรงเรยีนมีความพรอ้มน้อยมาก แต่มใิช่วา่โรงเรยีน

จะไมส่ามารถเป็นโรงเรยีนส่งเสรมิกิจกรรมทางกายทีป่ระสบความส�าเรจ็ได้ หากแต่โรงเรยีนจะต้องระดม

บุคลากรภายในโรงเรยีน โดยเฉพาะผู้บรหิารโรงเรยีนจะต้องเปน็ก�าลังหลักในการสง่เสรมิและผลักดัน

นโยบายการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายภายในโรงเรยีนอยา่งจรงิจัง เพือ่ให้ครูแกนน�าท่ีเปน็คณะท�างาน

สามารถด�าเนินงานการสง่เสรมิกิจกรรมทางกาย เพือ่เสรมิในจดุทีโ่รงเรยีนยังไม่มคีวามพรอ้มได้ดียิง่ขึน้

2) หากพบว่าค�าตอบส่วนใหญ่เป็นข้อ ข. แสดงว่าโรงเรยีนมีความพรอ้มในระดับปานกลาง  

ในการด�าเนินการตามข้ันตอน แนวคิดการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายเชงิระบบแบบ 4PC  โรงเรยีนควรให้ 

ความส�าคัญกับจุดท่ีโรงเรยีนยงัท�าได้ไมดี่มากเปน็พเิศษ

3) หากพบว่าค�าตอบส่วนใหญเ่ป็นข้อ ค. แสดงวา่โรงเรยีนมคีวามพรอ้มอยูใ่นระดับมาก ดังน้ัน 

หากโรงเรยีนสามารถด�าเนินการตามข้ันตอน แนวคิดการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายเชงิระบบแบบ 4PC  

ที่ก�าหนดไว้ในคู่มือ โดยให้ความส�าคัญกับจุดท่ีโรงเรียนยังท�าได้ไม่ดี และเสริมความเข้มแข็ง 

ในกิจกรรมทีท่�าได้ดีอยูแ่ล้วให้มกีารด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง โรงเรยีนจะสามารถเปน็โรงเรยีนสง่เสรมิ

กิจกรรมทางกายท่ีประสบความส�าเรจ็ได้ไมย่าก

6.  โรงเรยีนของท่านมีครูที่มีความพรอ้มในการจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning  

 มากน้อยเพียงใด

 ก. น้อยกว่า 50%          ข. 50 – 80%           ค. มากกว่า 80%          ง. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
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ช่วงเวลา กิจกรรม อุปกรณ์
ผู้น�า

กิจกรรม
สถานที่

    (10 นาที) กิจกรรมท�าความสะอาดเขตบรกิาร 

(7.30 – 7.45 น.)

- ไม้กวาด

- ที่ตักขยะ

ครูประจ�าชั้น ตามแผนผังหน้าที ่

รบัผิดชอบแต่ละชั้น

2. เข้าแถว

เคารพธงชาติ 

(10 นาที)

กิจกรรมกายบรหิารต่อเน่ือง 10 นาที 

โดยเปิดเพลงขยับแขนขา/ ยืดเหยียด

กล้ามเน้ือ/Aerobic โดยหมุนเวียน

กิจกรรมไม่ให้ซ�ากันในแต่ละวัน

- เครือ่งเสียง

- เพลง

- เวทีหน้าเสาธง

ครูบี สนามหน้าเสาธง

3. ระหว่างเรยีน 

(คาบละ  

10 นาที)

กิจกรรมเคล่ือนไหวรา่งกายเพื่อ 

ลดพฤติกรรมเนือยน่ิงของนักเรยีน 

โดยใช้แนวคิดกิจกรรมห้องเรยีน

ฉลาดรู ้(Active Classroom)

ครูผู้สอนรว่ม 

พัฒนาและ 

จัดท�าสื่อกลาง 

ไว้สอน  

แลกเปล่ียน-

หมุนเวียนใช้

ครูประจ�าชั้น ในและนอกห้องเรยีน

4. พักกลางวัน 

(20 นาที)

- กิจกรรม Free Play โดยจัดพื้นที่

และอุปกรณ์ให้นักเรยีนได้เล่น 

อย่างอิสระ

- จัด/แบ่งพื้นที่เล่นระหว่างเด็กเล็ก 

และเด็กโต

อุปกรณ์กีฬา 

(ท�าให้เบิกง่าย 

ใช้สะดวก)

ครูซี โดม/ใต้อาคารใหม่/

หน้าสหกรณ์/ 

สนามหน้าเสาธง/

สนามฉลาดเล่น

5. ลดเวลาเรยีน 

เพิ่มเวลารู ้

(40 นาที)

กิจกรรมการเล่นเพื่อเสรมิทักษะ

นักเรยีน ด�าเนินการดังน้ี

- ส�ารวจความต้องการของนักเรยีน

- วางแผนกิจกรรม โดยมุ่งเน้น

กิจกรรมการเล่นที่ช่วยเสรมิ

พัฒนาการและทักษะให้กับ

นักเรยีน (Active Play)

- จัดกิจกรรมตามแผน

- ติดตามผล ได้แก่ แบบประเมิน

ความพึงพอใจนักเรยีน แบบบันทึก

กิจกรรมของครู แบบบันทึก 

เวลาเรยีน (เล่น) และภาพกิจกรรม

- แบบส�ารวจฯ

- จัดหาอุปกรณ์

กีฬาตามที่

ส�ารวจมา

- ฝ่ายวิชาการ

- ครูผู้สอน 

ลดเวลา

เรยีนเพิ่ม

เวลารู้

- ครูพละ

โดม/ใต้อาคารใหม่/

หน้าสหกรณ์/ 

สนามหน้าเสาธง/

สนามฉลาดเล่น

6. ก่อน 

กลับบ้าน 

(20 นาที)

กิจกรรม Free Play โดยจัดพื้นที่

และอุปกรณ์ให้นักเรยีนได้เล่น 

อย่างอิสระ

อุปกรณ์กีฬา 

(ท�าให้เบิกง่าย 

ใช้สะดวก)

ครูเอ โดม/ใต้อาคารใหม่/

หน้าสหกรณ์/ 

สนามหน้าเสาธง/

สนามฉลาดเล่น
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ตัวอย่างตารางก�าหนดการสอนส�าหรับห้องเรียนฉลาดรู้

ตารางก�าหนดการสอนดังกล่าวน้ีเป็นแผนการสอนแบบย่อท่ีจะช่วยให้ครูผู้สอนจัดเรยีงล�าดับ

กิจกรรม และวิธีการที่จะใช้ในการสอนในแต่ละคาบเรยีนได้อย่างเหมาะสมกับเน้ือหา โดยยัง 

ไม่จ�าเป็นต้องเขียนเป็นแผนการสอนแบบละเอียดตามแนวคิดห้องเรยีนฉลาดรู ้ในแต่ละคาบเรยีน 

เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความยืดหยุ่นในการปรบัเปล่ียนกิจกรรม และวิธีการสอนอย่างเหมาะสม  

ทั้งน้ี ครูผู้สอนอาจจะเพิ่มรายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต้องใช้ในราชการด้วย เพื่อสามารถ

จัดเตรยีมอุปกรณ์และส่ือการสอนได้ล่วงหน้า ซึง่ตารางก�าหนดการสอนดังกล่าวน้ีสามารถประยุกต์

ได้กับทุกเน้ือหาและทุกวิชาเรยีน

หน่วยการ
เรียนรู้ ชัว่โมงที่ เล่น เรียน รู้

การอ่าน
สะกดค�า
(16 คาบ)

1 เกมเรอืบก บทที่ 1 ขนมไทยไรเ้ทียมทาน
การสะกดค�า  

 เกมเขียนตามค�าบอก

2 เกมจับคู่ขนมไทย การสะกดค�า  เกมจับคู่ขนมไทย

3 เกมส่งขนม การสะกดค�า  เกมส่งขนม

4 เกมลากเส้นเป็นตัวอักษร การสะกดค�า  - ใบงาน
- Pre/Post Activity

5 เกมแบ่งกลุ่มเขียนค�า การสะกดค�า  เกมเรอืบก

6 เกมอ่านไม่ออกเสียง การอ่านในใจ เกมเขียนตามค�าบอก

7 เกมอีตัก การอ่านออกเสียง เกมทายค�า

8 เกมส่งขนม การอ่านจับใจความ เกมพรายกระซิบ

9 เกมบิงโก - เขียนตามค�า
บอก

การอ่านจับใจความ - ใบงาน
- Pre/Post Activity

10 เกมทายค�า ค�าประสม  เกมเรยีงประโยค

11 เกมโยนบอล ค�าประสม  เกมเรยีงประโยค

12 เกมแฝดคนละฝา การอ่านจับใจความ เกมเลือกค�าน�ามาเล่า

13 เกมเรยีงอักษร คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึง่บรรทัด  

- ใบงาน
- Pre/Post Activity

14 เกมบอกต่อ อ่านบทรอ้ยกรอง เกมเลือกค�าน�ามาเล่า

15 เกมบอกต่อ วรรณคดีล�าน�า บทที่ 1
การอธบิายข้อคิดที่ได้จาก
การอ่านหรอืฟังวรรณกรรม

เกมบอกต่อ
(เปล่ียนเรือ่ง)

16 เกมพรายกระซิบ วรรณคดีล�าน�า บทที่ 1
การฟัง การดู และการพูด
อย่างมีมารยาท  

เกมพรายกระซิบ
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