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Pre-Test
              จงเติมข้อความลงในช่องว่างตามความรู้และเข้าใจเดิมของนักศึกษาเรื่อง
              สมองกับการคิด    ( งานเดี่ยว )

  (1) สมองส่วนใดที่ท าหน้าที่ในการคิด
……..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(2) มีวิธีการใดบ้าง ที่จะช่วยให้การคิดของมนุษย์ได้รับการพัฒนาทีด่ีขึ้น
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………





../02 สื่อการสอน/02 Video/Brain Anatomy and Functions.flv
../02 สื่อการสอน/02 Video/How the human brain works.flv
../02 สื่อการสอน/02 Video/Neuron Synapse.flv








(1) สมองส่วนหน้า
(2) สมองส่วนกลาง
(3) สมองส่วนหลัง

สมองประกอบด้วยเซลล์สอง
ชนิด คือ นิวรอน และเกลีย



(1) สมองส่วนหน้า
(2) สมองส่วนกลาง
(3) สมองส่วนหลัง

สมองประกอบด้วยเซลล์สอง
ชนิด คือ นิวรอน และเกลีย

         นิวรอนหรือเซลล์ประสาทเป็นเซลล์
หลกัที่ท าหน้าที่ส่งข้อมลูในรูปแบบของ
สัญญาณไฟฟ้า
        การติดต่อระหว่างนิวรอนนั้นเกิดข้ึนได้
โดยการหลั่งของสารเคมีชนิดต่างๆ ที่เรียก 
ว่า สารสื่อประสาท (neurotransmitter) 

   เกลียมีหน้าที่ในการ
ดูแลและปกป้อง

นิวรอน



  (1) ควบคมุและสั่งการ
        การเคลื่อนไหว
  (2) ควบคมุ พฤติกรรม
  (3) รักษาสมดุลภายใน
        ร่างกาย 





ท างานเก่ียวกับ 
ความคิดความจ า 
เชาวน์ปัญญา



1. พัฒนาสมอง
เพื่อพัฒนาการคิด

2. พัฒนาการคิด
เพื่อพัฒนาสมอง



 อาหารที่มีประโยชน์และบ ารุงสมอง, ยา 
       บ ารุงรักษา, การผ่าตัด, การควบคุมยีน
 การท าจิตใจให้เบิกบาน การนั่งสมาธิ 
       การใช้จิตบ าบัด
 การออก าลังกายที่เหมาะสมและการพักผ่อน
       ที่เพียงพอ



 พัฒนาและปลูกฝังใหม้ีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมี
        ประสิทธิภาพและอยา่งมีศักยภาพ  เช่น การคิดเชิง
        วิทยาศาสตร์, การคิดเชิงตรรกะ และ การคิดอย่างมี 
        วิจารณญาณ  เป็นตน้ 
  พัฒนาและปลูกฝังใหม้ีทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ เช่น 
        การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงบรูณาการ การคิดเชิง 

สร้างสรรค์ (การคิดเชิงบวก การคิดนอกกรอบ การคิดแบบ
ย้อนศร ฯลฯ) ให้เกิดอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมี 
ศักยภาพ



PACE      เป็นเทคนิคที่ใช้ในกระตุ้น
                สมองใหพ้ร้อมที่จะเรียนรู้และ
                ก่อให้เกิดการผ่อนคลายและ
                การเรียนรู้



E – Water is 
Energetic

“ดื่มน้้าเพื่อเพิ่มพลัง”
เราควรดื่มน้้าตลอดทั้งวันเพื่อให้สมอง
ชุ่มชื่นอยู่เสมอวิธีดื่มน้้าที่ถูกคือค่อยๆ
จิบหรือดืม่ช้าๆเพื่อใหร้่างกายดูดซึมน้้า
อย่างมีประสิทธิภาพ



„  น้้าที่ดีที่สุดส้าหรับสมอง
‟ น้้าเปล่าอุณหภูมิห้อง

„  น้้าอุ่น, น้้าเย็น, น้้าหวาน
‟  อุณหภูมิ + / - ต้องไปพักที่กระเพาะ
‟  น้้าที่เข้มข้น ต้องเจือจางด้วยน้้าจากเซลล์

E – Water is 
Energetic



ประโยชน์ของการจิบน้ าอย่างสม่ าเสมอ

1. น้าออกซิเจน กลูโคสและแร่ธาตุส้าคัญไปสู่สมอง
2. ก้าจัดของเสียออกจากสมอง
3. ก่อให้เกิดปฏิกิริยาร่วมของของโซเดียมและโพแทสเซียม

ภายในร่างการซึมมีผลในการกระตุ้นการท้างานของ
ประสาทในระบบต่างๆ
4. ลดความเครียดและช่วยในการพัฒนาความจ้า



C - Brain Buttons for Clear

คล้าให้พบกระดูกไหปลาร้า

กระตุ้นปุม่สมอง



C - Brain Buttons for Clear

คล้าใต้กระดูก
ไหปลาร้า 1.5 
เซตติเมตร หา
ช่องนุ่มๆ

ใช้สองนิ้ว
คลึงเบาๆมือ
อีกข้างให้คล้า
ที่ท้อง



ประโยชน์ของการถูปุ่มสมอง

1.  ปลุกการท างานของสมอง
2.  กระตุ้นการท างานของเส้นเลอืดแดงใหญ่ 
ที่ไปหลอ่เลี้ยงสมองให้ส่งออกซิเจน
บริสุทธิ์ในเลือดไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่

3.  ช่วยพฒันาระบบประสาทที่เกี่ยวกับการ  
    อ่านและการเขียน



A – Cross Crawl for Active

เคลื่อนไหวสลับข้าง



A ‟ Cross Crawl for Active

การเคลื่อไหวสลับข้างกระตุ้นสมองซีกซ้าย
และซีกขวาให้ทา้งานพร้อมกนัพัฒนาการ
ประสานการรับรู้และการเคลื่อไหว และ
ประสาทหทูั้งสองข้าง



P – Hook ups for 
Positiveตะขอเกี่ยวเพื่อ
ความคิดเชิงบวก ช่วยให้มีสมาธิและ

พัฒนาความจ าได้ดี
ยิ่งขึ้น และช่วยพัฒนา
ระบบการทรงตัวของ
ร่างกาย



วิดีโอ 2 วิดีโอ 3วิดีโอ 1

../02 สื่อการสอน/02 Video/Title 0.wmv
../02 สื่อการสอน/02 Video/Title 00.wmv
../02 สื่อการสอน/02 Video/Title 000.wmv


Post-Test
    จงเติมข้อความลงในช่องว่างตามความรู้และเข้าใจของนักศึกษาหลังจากศึกษาเรื่อง
    สมองกับการคิด    ( งานเดี่ยว )

  (1) สมองส่วนใดที่ท าหน้าที่ในการคิด
……..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(2) มีวิธีการใดบ้าง ที่จะช่วยให้การคิดของมนุษย์ได้รับการพัฒนาทีด่ีขึ้น
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………



      ให้นักศึกษาช่วยกันสรุปว่า
(1)นักศึกษาได้รับความรู้อะไรเพิ่มข้ึน 
(2)นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้น 
(3)นักศึกษามีแนวทางในการน าความรู้และการเรียนรู้
     ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันหรือไม่ อย่างไร
(4) นักศึกษามีทัศนคติอะไรที่เปลี่ยนไป ที่อาจส่งผลต่อการ
     เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา



(1)  อ่านล่วงหน้าให้พอที่จะจับใจความและสรุปคร่าวๆ เกี่ยว
      กับความคิดเชิงตรรกะ
        (ศึกษาจาก เอกสาร ต ารา อินเตอร์เน็ต ฯลฯ…)
(2)  การพัฒนาให้มีการคิดเชิงตรรกะอย่างสม่ าเสมอ จะช่วย
      ในการพัฒนาสมองได้หรือไม่ อย่างไร 




