
      

โครงการกิจกรรมทางกายของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะแล 

 

          

 

โดย 

คณะครู 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะแล 

   

 

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลชะแล อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 



1. ช่ือโครงการ/กจิกรรมโครงการกจิกรรมทางกายของศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตําบลชะแล 

 
2. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาสมองของเด็ก จึงควรใชกิจกรรมการเคลื่อนไหวเปนเคร่ืองกระตุน โดยสมองจะสั่งการใหอวัยวะ
รับรูสภาพแวดลอมขณะทําการเคลื่อนไหว ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาความสามารถในดานการรับขอมูลจากการทํา
กิจกรรมไปดวยพรอมๆ กัน และยังรวมไปถึงการชวยพัฒนาความสัมพันธของระบบประสาทสัมผัส และกลามเน้ือ 
ตลอดจนการรับรูความรูสึกตางๆ ของเด็ก ดังนั้น ก ิจกรรมทางกายสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอ
การสรางพัฒนาการสมวัย และยังปลูกฝงนิสัย ใหรักความกระฉับกระเฉง เพราะเปนชวงวัยการจดจําพฤติกรรม และ
การสรางนิสัยที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต และจากการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย ของกระทรวง
สาธารณสุข โดยพบวาใน ป พ.ศ.2557-2560 มีเด็กปฐมวัย รอยละ 5.8 (36,711 คน จาก 626,483 คน ที่ไดรับการ
ตรวจ) มีปญหาพัฒนาการของกลามเนื้อมัดหลัก แตเชื่อวาหากมีการสํารวจสถานการณการมีกิจกรรมทางกายในเดก็
ปฐมวัย นาจะพบวามีเพียงสวนนอยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ เน่ืองจากการสํารวจในระดับนานาชาติพบวา เด็ก
อายุ 2-4 ป ในประเทศอังกฤษมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ ถึงรอยละ 91 จากขอแนะนําใหเด็กปฐมวัยมีกิจกรรม
ทางกายอยางนอย 180 นาทีตอวัน จากการวิเคราะหสาเหตุของสถานการณที่นากังวลตอกลุมเด็กปฐมวัย คือ 
คานิยมของการเลี้ยงดูบุตร จากผูปกครอง ที่สงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมติดจอ หรือพฤติกรรมเนือยนิ่งมากขึ้น หรือ
บางรายใชอุปกรณเหลาน้ี เปนสื่อหลักในการเลี้ยงดูบุตร เพราะเชื่อวาใชกระตุนพัฒนาการไดดี หรือตองการใหเด็ก
อยูน่ิง ไมซน เรียบรอย จึงเลือกใหสื่ออิเล็กโทรนิกสดึงความสนใจ ทั้งที่การใชเทคโนโลยีกอนวัยอันควรมีผลเสีย
ตามมาทั้งตอสุขภาพ และพัฒนาการของลูกนอย ทั้งการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ ภาวะนํ้าหนักเกิน อวน 
เบาหวาน สมาธิสั้น การพูดชา และปญหาการพัฒนาการและสังคมอื่นๆ  

กิจกรรมทางกาย (PA) ที่เหมาะสมในชวงวัยนี้จึงตองเปนกิจกรรมที่ไดรับการออกแบบใหสงเสริมพัฒนาการ
ดานการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน (Fundamental Movement) ของเด็กปฐมวัย ไดแก กิจกรรมการเดิน การทรงตัว การ
วิ่ง กระโดด ปนปาย ขวางปา ฯลฯ ทั้งน้ีการใชรางกายเปนสื่อในการประกอบกิจกรรมตางๆ ของเด็ก มีผลตอ
พัฒนาการของระบบกลามเน้ือโครงราง พัฒนาการเคลื่อนไหว รวมทั้งพัฒนาการประสานสัมพันธของระบบอวัยวะ
ตางๆ ที่ชวยในการทรงตัว ขณะเคลื่อนไหวไปตามอุปกรณที่ออกแบบไว ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูในความสามารถ
ของตน สรางความมั่นใจและความรูจักตนเอง (Self Esteem) ซึ่งจะสงผลตอพัฒนาการดานบุคลิกภาพของตัวเด็ก
เองในอนาคต 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะแล การจัดกิจกรรมการเรียนรูในปจจุบันมีกิจกรรมทางกายยังไม
เพียงพอ เด็กเล็กบางคนมีภาวะนํ้าหนักคอนขางมากและมากกวาเกณฑ ซ่ึงอยูในเกณฑอวน และประสบปญหาดาน
การเลี้ยงดูของผูปกครอง ที่ไมไดใหความสําคัญของกิจกรรมทางกายเทาที่ควร ซํ้ายังสงเสริมใหเดก็มพีฤตกิรรมตดิจอ 
และบางรายใชอุปกรณเหลาน้ีเปนสื่อหลักในการเลี้ยงดูบุตร เพราะเชื่อวาใชกระตุนพัฒนาการไดดี หรือตองการให
เด็กอยูนิ่ง ไมซุกซน เรียบรอย จึงเลือกใชสื่ออิเล็กโทรนิกสดึงความสนใจของเด็ก ยิ่งเปนการสงเสริมใหเด็กมี
พฤติกรรมเนือยน่ิงมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการใชเทคโนโลยีกอนวัยอันควรที่ไมเหมาะสมและมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ จะ
สงผลเสียตอสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก เด็กเล็กบางคนมีภาวะนํ้าหนักเกิน อวน สมาธิสั้น การพูดชา  

ดังน้ัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะแล เล็งเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมทางกายของเด็กเล็กใน
ศูนย พัฒนาเด็ก เ ล็ก  ซึ่ ง เปนช วงวัยที่ อยู ระหวา งการมี พัฒนาการทางกลไกการเคลื่ อน ไหว (Motor 
Development) จึงจัดโครงการกิจกรรมทางกายขึ้น เพื่อใหความรูแกครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ  ใหเด็กไดรับ 
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การพัฒนาทางกายอยางถูกตอง ซึ่งจะนําไปสูการมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีพัฒนาการการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
วัย และเปนการสรางสายสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครอง ครอบครัว คุณครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
สังคมสิ่งแวดลอมภายนอก 

 
 

3. วัตถุประสงคและตัวช้ีวัด 

 
    วตัถุประสงค  
         - เพ่ือพัฒนาแนวทางการขับเคลือ่นศูนยพัฒนาเดก็เล็กตนแบบดานการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย 
 
    ตัวชี้วัด 
         - ไดแนวทางขบัเคลื่อนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบดานการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย (ฉบบัราง) 
 
 

 
4. กลุมเปาหมาย            

กลุมเปาหมาย จํานวน(คน) 

กลุมเปาหมายจําแนกตามชวงวัย  

กลุมเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตําบลชะแล 47 

ผูปกครอง 47 

ผูดูแลเด็กและบคุลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 7 

คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 

คณะผูบริหาร เจาหนาที่ ทต.ชะแล และเจาหนาที ่รพสต.ชะแล 11 

รวม 117 คน 

 
สถานทีด่ําเนินการ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะแล  หมู 4  ตําบลชะแล  อําเภอสงิหนคร   จังหวัดสงขลา 

 
 

 
 



5. วิธีการดําเนินงาน 
 

กจิกรรมตัวช้ีวัด งบประมาณ และกําหนดวันการดําเนินงาน 
กจิกรรม ตัวชีว้ัด กําหนดวันดําเนินการ 

1. อบรมสรางความรู ความเขาใจ ปญญาและทักษะปฏิบัติ
กิจกรรมทางกาย (PA) ใหแกครู ผูปกครอง และผูท่ีเกี่ยวของ 
และคัดเลือกคณะทํางานขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย (PA) 
 
 
2. ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย (PA) เพื่อ 
   - รวมกันวางแผน วางแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมทาง
กาย (PA) 
   - คนหา/สํารวจ/ออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
   - ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ใชใน
ปจจุบัน 
 
3. คณะทํางานขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย (PA) รวมกันราง
แผนงานกิจกรรมทางกาย (PA) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลชะแล 
 
4. คณะทํางานขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย (PA) รวมกันบูรณา
การแผนงานกิจกรรมทางกาย (PA) (ฉบับราง) กับหลักสูตร
สถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะแล 

1. ครู ผูปกครอง และผูท่ีเกี่ยวของมีความรู 
ความเขาใจและทักษะกิจกรรมทางกายของเดก็
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2. มีคณะทํางานกิจกรรมทางกาย (PA)    

 
2.1ไดกิจกรรมทางกายตางๆที่เหมาะสม  
2.2 ไดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย 
(PA) 
2.3 เขาใจหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  
 
 
3. ไดแผนงานกิจกรรมทางกาย (PA) (ฉบับราง) 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะแล 
 
4. ไดหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(ฉบับราง) ท่ีบูรณาการแผนงานกิจกรรม
ทางกาย (PA) แลว  ซ่ึงท่ีมีกิจกรรมการเรียน
การสอนและการเลนแบบกระฉับกระเฉง 
(active play active learning) มีกิจกรรม
การออกกําลังกายในแตละวันอยางนอย 180 
นาที  

1. ประชุมวันท่ี 12 มีนาคม 2561 
สถานท่ี ศูนยพฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะแล 
จํานวนผูเขารวมประชุม 70 คน 
 
 
2. ประชุมวันท่ี 16 มีนาคม 2561 
สถานท่ี หองประชุมสภาฯ ทต.ชะแล 
จํานวนผูเขารวมประชุม 15 คน 
 
 
 
 
3. ประชุมวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
สถานท่ี หองประชุมสภาฯ ทต.ชะแล 
จํานวนผูเขารวมประชุม 15 คน 
 
4. ประชุมวันท่ี 22-23 มีนาคม 2561 
สถานท่ี หองประชุมสภาฯ ทต.ชะแล 
จํานวนผูเขารวมประชุม 15 คน 
 
 
 



 
6. สถานที่ดําเนินการ 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเลก็สวางอารมณ 
 - เทศบาลตําบลชะแล 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะแลมแีผนงานกิจกรรมทางกาย (PA) (ฉบบัราง) 
 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชะแลมหีลักสูตรสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาล
ตําบลชะแล (ฉบับราง)  ที่มีการบูรณาการแผนงานกิจกรรมทางกาย (PA) แลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


