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ค ำน ำ

แผนแม่บทกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กรอบบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) ระหว่าง 6 กระทรวง คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  นโยบายรัฐบาล และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา ได้ก าหนดจุดเน้นของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ให้มุ่งส่งเสริมสถานศึกษา
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บ่มเพาะ 
ปลูกฝังวินัย คุณธรรมและค่านิยมที่ดี ด้วยความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา พัฒนา 
การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมอง

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) 
ในระยะที่ผ่านมา สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการเรียนการสอนได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อเด็กปฐมวัยที่ต้อง
เสียโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน เด็กไม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การลงมือท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
การมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพ่ือนๆ ท าให้การเรียนรู้ไม่เป็นไปตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ และไม่เต็มตามศักยภาพ 
จากวิธีการที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ หรือไม่เหมาะสมกับวัย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
หรือความสามารถน้อยลง หรือพัฒนาการไม่เต็มศักยภาพตามวัย ถือเป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
การศึกษา เกิดภาวะสูญเสียทางการเรียนรู้ หรือภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ (Learning Loss) 

ดังนั้น เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดให้การศึกษาปฐมวัยเป็นนโยบายเร่งด่วน ด้วยโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
“เด็กปฐมวัย” โดยได้จัดท าเอกสารเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติด้วยความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จ านวน 3 เล่ม ประกอบด้วย 

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

เล่มที่ 1 แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
เล่มที่ 2 แนวทางการจัดประสบการณ์เพ่ือฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย
เล่มที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับปฐมวัย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัย 

ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักวิชาการศึกษา
ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ท าให้เอกสารดังกล่าวทั้ง 3 เล่ม ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ และ
มีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป



หน้า

1 บทน ำ 4

2 นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยกับผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
อัมพร  พินะสา   เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

6

วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 8

3 มุมมองประเด็น “เด็กปฐมวัยกับผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
สุรินทร์  มั่นประสงค์ - ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 1
หริณญา รุ่งแจ้ง - ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ตัวแทนผู้บริหาร ครู และ ผู้ปกครอง

9
10

4 กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรแก้ปัญหำ “ผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย”

12

กรณีศึกษำ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 1
สุรินทร์  มั่นประสงค์ - ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 1

12

กรณีศึกษำ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
หริณญา รุ่งแจ้ง - ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

13

กรณีศึกษำ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
ธิติมำ  เรืองสกุล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป. นรำธิวำส เขต 2

15

กรณีศึกษำ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
ปฤษณำ  ด ำรงชีพ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป. พะเยำ เขต 2

16

5 บทบำทของ ผู้บริหารสถานศึกษา ในกำรเตรียมควำมพร้อมและแก้ปัญหำ
“ผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย”

17

กรณีศึกษำ : โรงเรียนเกษมพิทยำ แผนกอนุบำล กรุงเทพมหำนคร
ดร.วรนำท  รักสกุลไทย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกษมพิทยำ (แผนกอนุบำล)

18

6 บทบำทของ ครูผู้สอน ในกำรเตรียมควำมพร้อมและแก้ปัญหำ
“ผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย”
รศ.ดร.พัชรี  ผลโยธิน  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

22

7 บทบำทของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในกำรเตรียมควำมพร้อมและแก้ปัญหำ
“ผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย”
ผศ.ดร.ปนัฐษรณ์ จำรุชัยนิวัฒน์ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

26

8 สรุปบทบำทในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ปัญหำภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย 30

9 ถำม - ตอบ 34

10 คณะผู้จัดท ำ 36

สำรบัญ



บทน ำ

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้เด็กระดับ
ปฐมวัยไม่สำมำรถเข้ำรับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรผ่ำนระบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบ On-Site 
ในโรงเรียนได้อย่ำงปกติเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 2 ปี ซึ่งในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้เปลี่ยนแปลงวิธีกำรตำมควำมพร้อมและบริบทของแต่ละโรงเรียน อำทิ   รูปแบบ On-Air ผ่ำนระบบ
มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม หรือ DLTV รูปแบบ On-Line ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ 
On-Demand ผ่ำนแอปพลิเคชัน ต่ำง ๆ และรูปแบบ On-Hand  ครูผู้สอนแจกเอกสำรหรือใบงำนให้กับเด็ก
หรือผู้ปกครอง ทั้งนี้โรงเรียนส่วนใหญ่เลือกจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รูปแบบ On-Hand ร่วมกับครูผู้สอนออก
เยี่ยมบ้ำนเด็กเป็นครั้งครำว หรือขอควำมร่วมมือให้ผู้ปกครองท ำหน้ำที่แทนครูเพ่ือช่วยเหลือให้เด็กสำมำรถ
เรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง    อย่ำงไรก็ตำมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ดังกล่ำวยังส่งผลกระทบต่อพัฒนำกำร
และกำรเรียนรู้ของเด็กในภำพรวม เป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรเกิดภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและ
กำรเรียนรู้ (Learning Loss) เด็กปฐมวัย เช่น ด้ำนร่ำงกำย เด็กขำดโอกำสในกำรเคลื่อนไหว กำรออกก ำลังกำย 
กำรเล่นกลำงแจ้ง และกำรสัมผัสสิ่งต่ำง ๆ ในธรรมชำติ ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ และด้ำนสังคม เด็กขำดโอกำสในกำร
เล่นร่วมกับเพ่ือน กำรมีปฏิสัมพันธ์ กำรปรับตัวกับผู้อ่ืน กำรช่วยเหลือตนเอง กำรมีวินัยและกำรก ำกับตนเอง 
และด้ำนสติปัญญำ เด็กมีโอกำสในกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรกับบุคคลอ่ืนนอกเหนือจำกครอบครัวน้อย ขำด
กำรมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครู  ท ำให้พัฒนำกำรทำงภำษำล่ำช้ำ ขณะที่พัฒนำทำงด้ำนกำรคิดไม่สมกับวัย
เนื่องจำกเด็กไม่ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์ส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง  นอกจำกนี้ยังมีกรณีที่กำรที่เด็กนั่งหน้ำจอเป็น
เวลำนำนท ำให้เกิดควำมเครียด ส่งผลต่อคุณภำพของพัฒนำกำรในบำงมิติที่กระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำร
และกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตระหนักถึงควำมส ำคัญของผลกระทบภำวะถดถอย
ทำงกำรเรียนรู้ ( Learning Loss ) ที่มีต่อนักเรียนทุกระดับ จึงมีแผนกำรจัดตั้งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ภำวะ
ถดถอยทำงกำรเรียนรู้ ( OBEC Learning Loss Center ) ให้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรฟ้ืนฟูภำวะถดถอย
ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำปรับวิธีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่จะช่วยฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ ( Learning Loss ) ของนักเรียน ส ำหรับภำวะ
ถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  ( Learning Loss ) มีสำเหตุมำจำกขำดควำมต่อเนื่องใน
กำรเข้ำรับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับวัยส่งผลให้ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม ควำมรู้ ทักษะ หรือ
ควำมสำมำรถตำมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ไม่เต็มศักยภำพตำมวัย   
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ในกำรนี้ ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ในฐำนะหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย จึงได้จัดท ำโครงกำร พัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต “ปฐมวัย” ที่มุ่งเน้น
ควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ำยจ ำเป็นต้องรู้และเข้ำใจแนวทำงฟ้ืนฟูภำวะถดถอย
ทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัยในทิศทำงเดียวกัน จึงได้จัดท ำเอกสำรแนวทำงกำรพัฒนำผลกระทบ
ภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัยฉบับนี้ขึ้นเพ่ือมุ่งหวังให้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่เปิด
สอนระดับชั้นอนุบำลศึกษำ และครูผู้สอนระดับชั้นอนุบำลศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เพ่ือฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย รวมถึงแนวทำง
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับปฐมวัย เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรที่
เหมำะสมกับวัยอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง และเท่ำเทียมกัน
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เมื่อเด็กไม่ได้มำเรียนที่โรงเรียน เรำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำเด็กของเรำมีควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ แค่ไหน 
อย่ำงไร ใช้อะไรเป็นเครื่องมือในกำรวัดและตรวจสอบ  ใครจะเป็นคนวัดและตรวจสอบ ตอนนี้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเอง มีควำมวิตกกังวลและห่วงใยเรื่องนี้มำกเพรำะว่ำเรำก็เหมือนหมอที่
จะรักษำคนไข้ เดก็ปฐมวัยก็เหมือนคนไข้คนหนึ่งที่จะเข้ำมำเรียน On–site กับเรำ  ถ้ำเรำไม่ตรวจเลือด 
ไม่ตรวจกำรเต้นของหัวใจ ไม่ตรวจปัสสำวะ หรือตรวจอุจจำระ เรำคงไม่รู้ว่ำเขำมีอำกำรป่วยด้วยโรคอะไร  
กำรศึกษำก็เช่นเดียวกัน วันนี้เรำมีควำม จ ำเป็นที่ต้องตรวจร่ำงกำยของนักเรียนระดับปฐมวัยเพ่ือต้องกำร
จะทดสอบหรือประเมินว่ำเด็ก มีควำมพร้อมในแต่ละด้ำนมำกน้อยแค่ไหนอย่ำงไร แล้วเรำจะตรวจด้วย
เครื่องมืออะไร เรำจะวิเครำะห์ได้อย่ำงไรว่ำเด็กป่วยหรือไม่ป่วยหรือร่ำงกำยแข็งแรงขนำดไหน จึงอยำกให้
ท่ำนทั้งหลำยได้มำพูดคุย ร่วมออกแบบวำงแผนร่วมกันว่ำเรำจะมีแนวนโยบำยหรือวิธี ขั้นตอนปฏิบัติ หรือ
มีมำตรกำร หรือเครื่องมือ และมีบุคคลที่จะน ำเครื่องมือของเรำไปตรวจสอบทั่วประเทศเป็นสิ่งที่อยำกให้
เกิดเป็นล ำดับแรก 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติก ำหนดระดับกำรศึกษำไว้
หลำยระดับ ไม่ว่ำจะเป็นระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษำ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ระดับ
อำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกัน 
สูงสุดคือระดับอุดมศึกษำและระดับอำชีวศึกษำเป็นกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ ส่วนระดับมัธยมศึกษำเป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมสร้ำงทำงเลือกเพ่ือมุ่งสู่อำชีพ ขณะที่ระดับประถม
ศึกษำเตรียมเครื่องมือพ้ืนฐำนเพ่ือให้ทุกคนมีควำมพร้อมในกำรที่
จะแสวงหำทำงเลือก  สุดท้ำยคือระดับปฐมวัยเป็นกำรจัด
กำรศึกษำที่เตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรเรียนรู้ 

เรำมักเข้ำใจว่ำระดับอุดมศึกษำเป็นระดับกำรศึกษำที่มีควำมส ำคัญสูงสุด  แต่แท้ที่จริงแล้วกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ส ำคัญที่สุดคือกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เนื่องด้วยเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่มีควำมเจริญเติบโตทำงด้ำนสมอง 
อำรมณ์ จิตใจ  สังคม รวมถึงสติปัญญำที่พร้อมจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง หำกได้รับกำรกระตุ้นถูกทำง  จะมี
ควำมพร้อมไปสู่กำรมีอำชีพ มีงำนท ำที่ดีในอนำคต ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวมีงำนวิจัยของหน่วยงำนต่ำง ๆ
สนับสนุน เพรำะฉะนั้นกำรศึกษำปฐมวัยจึงได้ก ำหนดเป็นพระรำชบัญญัติกำรศึกษำปฐมวัยเป็นกำรเฉพำะ 
นอกจำกนั้นยังก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่ำ  กำรศึกษำในระดับนี้มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำศักยภำพของคน
เพ่ือกำรเติบโตในวันข้ำงหน้ำ  เรำมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในทุกระดับตั้งแต่ ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับโรงเรียน แต่ที่ผมได้มำพูดคุยวันนี้ ผมเกรงว่ำโควิดในสองปีที่
ผ่ำนมำ จะเป็นตัวที่สกัดโอกำสของนักเรียน ไม่ว่ำนักเรียนอนุบำลชั้นปีที่ 2 หรืออนุบำลชั้นปีที่ 3 ที่จะเข้ำ
เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 แต่ได้รับกำรเรียนรู้ในระดับอนุบำลอยู่ที่บ้ำน เพรำะฉะนั้นนักเรียนเหล่ำนี้    
จึงไม่มีโอกำสที่จะได้มำเรียนรู้  เพรำะกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยคือกำรเล่น และเล่นอย่ำงไรให้มีพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  ด้ำนสังคมและสติปัญญำ

นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

กับผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ เด็กปฐมวัย
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ล ำดับที่ 2  เมื่อเรำแบ่งกลุ่มเด็กปฐมวัยออกได้แล้ว ว่ำกลุ่มไหนที่มีควำมพร้อมเรำจะต่อยอดอย่ำงไร 
กลุ่มที่มีควำมบกพร่องเรำจะซ่อมเสริมเติมได้อย่ำงไร นั่นคือรูปแบบเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ภำยใต้
สถำนกำรณ์ที่เด็กไม่มีควำมพร้อมตรงนี้ เรำจะมีวิธีกำรซ่อมเสริมเติมเต็มอย่ำงไร ด้วยนวัตกรรมอะไร ด้วย
เครื่องมืออะไร แล้วจะมีวิธีกำรใช้แบบไหน ต้องกำรให้ได้เครื่องมือตรงนี้ในกำรที่จะซ่อมสร้ำง และใน
ระยะเวลำอันสั้นแบบนี้ เรำคงรองำนวิจัยหรือสร้ำงนวัตกรรมใหม่ที่อำจจะเป็นกำรใช้เวลำยำวนำนไม่ได้  
พวกเรำควรจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใครเจอปัญหำแบบเดียวกันแล้วมีวิธีแก้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริงใน
ห้องเรียนประสบควำมส ำเร็จและเรำจะมีวิธีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือส่งต่อเครื่องมือดีๆ ให้กันได้อย่ำงไร 
นั่นก็หมำยควำมว่ำต้องมีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย  ส่วนรูปแบบในกำรพัฒนำ ผมคงไม่ก ำหนดให้ท่ำนว่ำ
วิธีกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัยนั้นต้องใช้วิธีนั้นด้วยวิธีนี้ ผมคิดว่ำคงไม่มีวิธีใดที่ดีท่ีสุด  วิธีที่ดีที่สุดคือวิธี
ที่ครูนั้นถนัดและนักเรียนได้เรียนรู้ตำมวิธีที่ครูออกแบบและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดในบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่

แล้วสุดท้ำยเรำก็อยำกเห็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำปฐมวัย 

แต่ค ำว่ำคุณภำพปฐมวัยไม่อยำกให้ขีดเส้นตรงที่กำรอ่ำนออกเขียนได้ แต่อยำกให้มุ่งไปที่เรื่องของกำรพัฒนำ 

กำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนกล้ำมเนื้อของด้ำนร่ำงกำย ทำงด้ำนสติปัญญำ ทำงอำรมณ์ จิตใจ  และสังคม  

กำรอยู่ร่วมกันกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข  ถ้ำมีควำมพร้อมในทุกด้ำน  เข้ำมำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

เรำค่อยเริ่มให้เขำฝึกในกำรเรียนรู้ภำษำไทยที่เป็นกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง  กำรพูด แต่ในขณะเดียวกัน

ในระดับปฐมวัยไม่ใช่ว่ำไม่ให้ควำมส ำคัญ  กำรสื่อสำรยังเป็นควำมจ ำเป็นอยู่ แต่ไม่ใช่เน้นกำรเขียนโดยที่ยัง

ไม่พร้อม ควำมจ ำเป็นอันนี้ก็อยำกให้สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจเป็นพ้ืนฐำนในกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

โรงเรียนผู้ปกครองหลำยท่ำนมีควำมห่วงใย วิตกกังวลว่ำมำโรงเรียนท ำไมไม่ได้หนังสือ ในกำรจัดกำรศึกษำ

ระดับปฐมวัย คุณครู ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรโรงเรียน รวมไปถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

จะต้องสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปกครองของนักเรียน ให้เข้ำใจตรงกันว่ำเป้ำหมำยของกำรศึกษำระดับ

ปฐมวัยคืออะไร วิธีกำรจัดประสบกำรณ์คือกำรเล่นของเด็กปฐมวัย ไม่ใช่กำรให้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยม แล้วก็นั่ง

โต๊ะฝึกอ่ำน    ฝึกขีด ฝึกเขียน แต่เด็กต้องเล่น มีมุมต่ำงๆ ได้เรียนรู้จำกสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก  ผ่ำนสื่อ

ที่เป็นรูปธรรมให้มำกๆ แล้วเด็กได้เรียนรู้เองโดยใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ในกำรที่จะเรียนรู้ในทุก ๆ สิ่ง   

จะขอเน้นย้ ำว่ำ  วันนี้เราจะหันกลับมาดูแลโดยเฉพาะน้อง ๆ ปฐมวัยซึ่งเขาขาดโอกาส   แม้จะเรียน 

on – line ก็คงไม่สามารถที่จะฝึกความพร้อมของนักเรียนได้อย่างแท้จริง เรากลับมา on–site ได้แล้ว

ก็อยากให้ทุกโรงเรียนได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาของปฐมวัย   อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ช่วงเวลาภาคเรียนที่ 1 ปีนี้อยากให้เป็นภาคเรียนหรือปีการศึกษาแห่งการ ซ่อม-สร้าง เด็กปฐมวัย

สุดท้ำยนี้ขอให้ทุกท่ำนน ำไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ห้องเรียนในโรงเรียนของท่ำน

นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

กับผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ เด็กปฐมวัย
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นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

กับผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ เด็กปฐมวัย

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
กำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำหลักสูตรและส่งเสริมกำรศึกษำปฐมวัย เนื่องจำก
กำรศึกษำปฐมวัยถือเป็นรำกฐำนส ำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มี
คุณภำพ ซึ่งกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับครูผู้สอนให้ยึดตำมจุดเน้นของแผนกำร
ปฏิรูปประเทศที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้รับกำรพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์เชิงระบบ 
ผ่ำนกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยประสบกำรณ์ตำมมุมต่ำง ๆ ที่
สัมพันธ์กับกำรเรียนรู้ของสมอง และกำรจัดสภำพแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียนให้เห็นแบบอย่ำงของพฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิตที่ดีงำม

อย่ำงไรก็ตำม ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) ที่ผ่ำนมำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีนโยบำยให้จัดกำรศึกษำที่เน้นควำมปลอดภัยที่ไม่หยุดกำรเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 5 รูปแบบ ได้แก่ online, on-air, on-hand, 
on-demand และ on-site พบว่ำ เด็กปฐมวัยได้รับผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ใน
หลำยประเด็น เช่น 

ด้านร่างกาย ขำดโอกำสในกำรเคลื่อนไหว ออกก ำลังกำย เล่นกลำงแจ้ง และสัมผัสธรรมชำติ 
ด้านอารมณ์ สังคม ขำดโอกำสในกำรเล่นร่วมกับเพ่ือน ปฏิสัมพันธ์ และกำรปรับตัวเข้ำกับผู้ อ่ืน 

ช่วยเหลือตนเอง มีวินัยและก ำกับตนเองได้น้อย ครูและเด็กเกิดควำมเครียดในกำรอยู่หน้ำจอเป็นเวลำนำน
ด้านสติปัญญา ขำดโอกำสในกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร ภำษำล่ำช้ำ และกำรพัฒนำกำรคิดไม่สมวัย
ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำ จึงก ำหนดโครงกำร

พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์เพ่ือแก้ไขภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของ    เด็กปฐมวัย 
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส ำคัญในวันนี้ คือ กำรประชุมทำงไกลเพ่ือสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องแนวทำงกำร
แก้ปัญหำผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
บุคลำกร ได้แก่

1. ผอ.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 เขต
2. ศึกษำนิเทศก์ปฐมวัย 183 เขต
3. ผอ.สถำนศึกษำและครูผู้สอน 25,890 แห่ง
4. โรงเรียนอนุบำลประจ ำจังหวัด 81 โรงเรียน
5. นักเรียนปฐมวัยที่มีภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ทุกคน
น ำควำมรู้ควำมเข้ำใจไปวำงแผน และออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำด้วยกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำด้วยกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
จำกผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้

ผมขอให้ทุกท่ำนได้ใช้โอกำสนี้ในกำรเรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ตลอดจนสร้ำง
เครือข่ำยและสนับสนุนกำรท ำงำนเป็นทีม เพ่ือเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินโครงกำรฯ ให้ส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดต่อไป 9



“
“

ผลจำกกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย เมื่อเด็กไม่ได้มำโรงเรียน ส่งผลให้เด็กเสียโอกำส
ในกำรเรียนรู้ พัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กที่มำจำกครอบครัวที่มีควำมพร้อม
ต่ำงกัน ช่องว่ำงกำรเสียโอกำสในกำรเรียนรู้ยิ่งห่ำงกันมำกขึ้น เช่น พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
โดยเฉพำะด้ำนโภชนำกำร แต่ละครอบครัวที่มีพ้ืนฐำนไม่เท่ำกัน ดังนั้นเมื่อเด็กไม่ได้มำโรงเรียนจะ
ได้รับประทำนอำหำรตำมสภำพแต่ละครอบครัว ถ้ำเด็กได้มำโรงเรียน เด็กได้รับประทำนอำหำร
จำกโครงกำรอำหำรกลำงวัน ตำมหลักโภชนำกำร ที่โรงเรียนจัดหำให้ ส่งผลต่อพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย ส่วนปัญหำที่พบทำงด้ำนสังคมเม่ือเด็กอยู่ที่บ้ำน พบว่ำบำงครอบครัวที่มีควำมพร้อม

ปัจจัยที่ช่วยในกำรแก้ปัญหำจำกผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
จำกมุมมองของผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย ครูผู้สอน และ
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกรณีศึกษำ ดังนี้

เด็กจะมีโอกำสในกำรเรียนรู้และมีทักษะทำงสังคมเหมำะสมกับวัย ในขณะที่
เด็กที่มำจำกครอบครัวที่ไม่พร้อม ผู้ปกครองออกไปท ำงำนนอกบ้ำน เด็กถูก
ปล่อยให้อยู่ตำมล ำพัง เด็กพวกนี้จะเสียโอกำสในกำรเรียนรู้ทำงด้ำนสังคม 
ส่งผลให้เด็กไม่อยำกมำโรงเรียน ส ำหรับด้ำนสติปัญญำ โดยเฉพำะทักษะกำร
ใช้ภำษำมีควำมเหลี่ยมล้ ำมำก เนื่องจำกเด็กขำดโอกำสทำงกำรสื่อสำร
ระหว่ำงครูและเพ่ือน และผลจำกกำรประเมินพบว่ำกำรที่เด็กสูญเสียโอกำส
ในกำรเรียนรู้ส่งผลกระทบต่อภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและเรียนรู้
ในทุกมิติ

มุมมองประเด็น “เด็กปฐมวัยกับผลกระทบภำวะถดถอย

ทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้” ของผู้บริหำร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
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“
สภำพปัญหำผลกระทบภำวะถดถอยทำง

พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัยของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 เกิดผล
กระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด–19) ท ำให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัย ไม่สำมำรถไปโรงเรียนได้อย่ำงปกติ  และโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ยังเป็นโรงเรียนชำยขอบจ ำนวนหนึ่ง จึงมี
นักเรียนที่เป็นกลุ่มชำติพันธ์จ ำนวนมำก  ไม่มีควำมพร้อม
ตำมสภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงผู้ปกครองที่เป็น
ชำติ พันธุ์ มี กำรสื่ อสำรกับโรงเรี ยนน้อย    ปัญหำ
ผลกระทบภำวะถดถอยจึงเกิดจำกปัจจัยที่หลำกหลำย
ตำมบริบทเขตพ้ืนที่   จำกกำรนิเทศโดยกำรพ้ืนที่ช่วงปี
กำรศึกษำ 2564 โรงเรียนสำมำรถเปิด on-site ได้ 
3 เดือนพบว่ำในช่วงที่ไม่สำมำรถเปิดเรียนปกติได้ โดย
ส่วนใหญ่คุณครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ on-hand
เป็นหลัก เนื่องจำกครอบครัวเด็กไม่มีอุปกรณ์รับกำรจัด
กิจกรรมแบบ on-line ท ำให้เด็กขำดกำรคิดแก้ปัญหำใน
กำรเล่นและกำรท ำงำนของตนเอง กิจกรรมส่วนใหญ่ มี
ลักษณะเป็นใบงำน เป็นแบบฝึก กิจกรรมไม่ได้ให้เด็กได้
ลงมือปฏิบัติ และมีผู้ปกครองบำงส่วนช่วยบุตรหลำนท ำ
ชิ้นงำน ท ำให้เด็กไม่สำมำรถท ำงำนส ำเร็จได้ด้วยตนเอง 
ในด้ำนพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย จะมีปัญหำเรื่องกำรใช้มือ-
ตำ ไม่ประสำนสัมพันธ์กัน บำงครอบครัวไม่ได้ให้ลูก
ออกไปเล่นข้ำงนอก ท ำให้ พัฒนำกล้ำมเนื้อใหญ่ไม่
แข็งแรง ทรงตัวไม่ได้ รวมไปถึงในกิจกรรมที่พัฒนำภำษำ

และกำรคิดมีน้อย ไม่มีโอกำสใช้ภำษำสื่อสำรกับบุคล
อ่ืนที่ไม่ใช่ครอบครัว ใช้ภำษำไม่เหมำะสมกับระดับอำยุ
ฟังและปฏิบัติตำมค ำสั่ งไม่ได้  และไม่ปฏิบัติตำม
ข้อตกลงของชั้นเรียน มีควำมกังวล  กลัว  ไม่สำมำรถ
ปรับตัวเข้ำกับเพ่ือนและครูได้  กำรปฏิบัติกิจวัตร
ประจ ำวันไม่เหมำะสม นอนหลับพักผ่อนไม่เป็นเวลำ  
บำงวันไม่ได้พักผ่อน ติดหน้ำจอมำกเกินไป  ปฏิบัติ
กิจวัตรประจ ำวันไม่เป็นเวลำ ดูแลท ำควำมสะอำด
ร่ำงกำยและช่วยเหลือตัวเองได้น้อย รับประทำนอำหำร
ที่มีประโยชน์น้อย ซึ่งหำกมำโรงเรียนครูจะชักชวนและ
จัดอำหำรกลำงวันให้ครบ 5 หมู่ และยังได้รับอำหำร
เสริมนม ซึ่งแต่ละครอบครัวมีสภำพที่แตกต่ำงกัน

ฉะนั้นเด็กที่มีภำวะถดถอยจะเป็นรำยบุคคล 
ปัญหำแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ผลกระทบอีกข้อนึงคือ 
ไม่ได้รับกำรส่งเสริมให้ช่วยเหลือตนเอง พ่อแม่จะช่วย
ติดกระดุมให้ ช่วยแต่งตัว ช่วยเก็บของเล่นของใช้เข้ำที่ 
เวลำมำโรงเรียนจะปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันหรือ
แก้ปัญหำด้วยตนเองไม่ได้ ปัญหำส ำคัญอีกประกำรคือ 
ปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 มีครูที่มำรับงำนสอนระดับ
ปฐมวัยใหม่มีทั้งที่จบเอกกำรศึกษำปฐมวัยและจบไม่
ตรงเอก จำกกำรที่จัดกิจกรรมแบบ on-hand เป็นหลัก  
จึงขำดกำรเข้ำใจในหลักกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย  
จัดกำรชั้นเรียนไม่ได้ กำรจัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียน
ยังไม่เหมำะสม  ไม่เข้ำใจหรือเข้ำใจผิดเกี่ยวกับกำรจัด
กิจกรรมแบบ small bubble และจะจัดกิจกรรมให้
เด็กอย่ำงไรจึงปลอดภัย  ครูจึงมักจัดกิจกรรมมอบงำน
เดี่ยวเป็นหลัก ซึ่งส่งผลต่อภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำร
และกำรเรียนรู้ทั้งในระหว่ำงที่อยู่บ้ำน และในช่วงกำร
เปิดเรียน on–site ในช่วงเวลำปลำยปี “

มุมมองประเด็น “เด็กปฐมวัยกับผลกระทบภำวะถดถอย

ทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้” ของผู้บริหำร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
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ปีกำรศึกษำ 2565 มีกำรเตรียมควำมพร้อมเด็กก่อนเปิดภำคเรียน 1 สัปดำห์ เพ่ือให้เด็กมีควำมมั่นใจและรู้สึก
อบอุ่นในกำรเข้ำมำสู่ชั้นเรียน แต่ยังพบว่ำเด็กไม่มีควำมพร้อมและเกิดภำวะถดถอยทำงด้ำนพัฒนำกำรทั้ง 4  เช่น เด็ก
ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเอง  ปรับตัวเล่นกับเพ่ือนไม่ได้  โรงเรียนได้ท ำกำรวำงแผน เพ่ือประเมินสถำนกำรณ์ในกำรมำ
เรียนของเด็กโดยกำรปรับแผนกำรจัดกิจกรรมประสบกำรณ์ให้กับเด็กอนุบำลในช่วงแรกและยืดหยุ่นในเรื่องของเวลำ 
โดยให้เวลำในกำรปรับตัวของเด็กมำกขึ้นกว่ำทุกปีและมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองเรื่องกำรฟ้ืนฟูภำวะ
ถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็ก

มุมมองประเด็น “เด็กปฐมวัยกับผลกระทบภำวะถดถอย

ทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้” ของผู้บริหำร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง

ในปีกำรศึกษำ 2565 ครูมีกำรเตรียมควำมพร้อมเปิดเรียนแบบ On-site ในเรื่องต่ำงๆ เช่นกำรจัด
สภำพแวดล้อม จัดสื่ออุปกรณ์  เตรียมกำรจัดประสบกำรณ์  รวมทั้งมีกำรสังเกตพฤติกรรมและพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย  
ท ำให้พบว่ำ เด็กในระดับชั้นอนุบำลปีที่ 2 และปีที่ 3 มีพัฒนำกำรไม่เป็นไปมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งบ่งชี้
ถึงภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ ทั้งพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย เช่น กล้ำมเนื้อใหญ่ กล้ำมเนื้อเล็ก 
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ในเรื่องของกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย  พัฒนำกำรด้ำนสังคม เช่น กำรท ำงำนร่วมกับ
ผู้อ่ืน กำรอดทนรอคอย  มำรยำท และพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ โดยเฉพำะทำงด้ำนภำษำ ควำมสำมำรถในกำรคิด 
ดังนั้นครูจึงมีแนวทำงที่ช่วยพัฒนำเด็กโดยกำร  1) ประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงปัญหำและหำแนวทำงในกำรส่งเสริม
พัฒนำเด็กร่วมกันระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียน 2) จัดประสบกำรณ์ และกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงกับสื่อ
ที่หลำกหลำย 3) ใช้สื่อที่น่ำสนใจในกำรจัดประสบกำรณ์ เช่น นิทำน, เกมกำรศึกษำ, เพลง เพ่ือท ำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้

ดีใจที่โรงเรียนสำมำรถเปิดท ำกำรเรียนกำรสอนได้ในปีกำรศึกษำนี้ เพรำะจำกที่ผ่ำนมำเป็นกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนที่ให้เด็กอยู่ที่บ้ำน ท ำให้เด็กไม่มีควำมพร้อมในหลำย ๆ เรื่อง จึงอยำกให้ทำงโรงเรียนช่วยพัฒนำ 
โดยเฉพำะพัฒนำกำรที่ขำดหำยไปเช่น  สำระที่เด็กควรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ทักษะกำรเข้ำสังคม กำรมีปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือน ควำมเป็นระเบียบวินัยกำรเลือกรับประทำนอำหำร และมีควำมคำดหวังว่ำกำรที่เด็กได้ไปโรงเรียนจะท ำให้มี
พัฒนำกำรที่ดีขึ้น 

มุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา

มุมมองของครูผู้สอน

มุมมองของผู้ปกครอง
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ทั้งนีเ้ด็กแต่ละคนจะมีสีก ำกับ ซึ่งเป็นควำมลับ รู้เฉพำะผู้บริหำร ครูและผู้ปกครองเท่ำนั้น
ในระยะเวลำ 2 สัปดำห์ – 1 เดือน จะมีกำรนิเทศเพ่ือขอดูพัฒนำกำรเด็กว่ำในระดับสีใด และครูใช้วิธีกำร
หรือนวัตกรรมใด ในกำรแก้หรือปรับเปลี่ยน สี ดังกล่ำว

1) x-ray school 2) x-ray teacher 3) x-ray student

กรณีศึกษำ : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 1

ทั้งนี้กำร x-ray student ต้องมีควำมสอดคล้องกับพัฒนำกำร คือ x-ray นักเรียนเป็น
รำยบุคคล ทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษำ ส ำหรับภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้
อันดับแรกคือ ควำมรู้ อันดับที่ 2 ด้ำนพฤติกรรม และอันดับที่ 3. ควำมเครียดทำงสังคม  
ทั้งนี้ให้ทุกโรงเรียน ท ำ PLC โดยก ำหนดพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ เป็น สี  โดยก ำหนด
พัฒนำกำรเป็นสี ดังนี้

สีเขียว หมายถึง ระดับพัฒนาการปกติ

เมื่อพบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรของเด็ก จะมีนโยบำยมอบให้ผู้ปฏิบัติในเขตพ้ืนที่
ปรับแผนปฏิบัติรำชกำร โดยท ำควำมเข้ำใจทั้งฝ่ำยแผนและศึกษำนิเทศก์ หำกพบ
ภำวะถดถอยกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเข้ำมำ ให้ด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนภำวะถดถอย
ทำงกำรเรียนรู้เป็นหลัก      ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ มัธยมต้น เพ่ือช่วยกัน
แก้ไขภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับ

สีเหลือง หมายถึง ระดับพัฒนาการบกพร่องเล็กน้อย

สีแดง หมายถึง ระดับพัฒนาการบกพร่องมาก

กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรแก้ปัญหำ “ผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและ

กำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย”
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ก่อนเปิดภำคเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยทีมงำน  ได้จัดท ำ
โครงกำร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู 100%” แบบ on-site โดยพบครั้งละ 1 เครือข่ำย หรือ 1 กลุ่ม เพ่ือสื่อสำรให้
ทรำบว่ำนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ของ สพฐ. ของเขตพ้ืนที่เป็นอย่ำงไร พร้อมทั้งก ำหนดให้แต่ละ
หน่วยงำนสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับ โดยมีนโยบำย “3 x-ray” 
ส ำคัญในเรื่องกำรบริหำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 1 ประกอบด้วย 



กำรเตรียมควำมพร้อมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรในช่วงต้น
เดือนพฤษภำคม 2565 คือ ด ำเนินกำรประชุมสร้ำงควำม
เข้ำใจ เตรียมควำมพร้อมเปิดภำคเรียนที่ 1/2565 โดย
สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำภำวะถดถอย
ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับ โดยจัดประชุม
ให้กับผู้บริหำรโรงเรียนและครูทุกคนในเขตพ้ืนที่แบบ 
on-site ในเรื่องกำรปรับพ้ืนฐำนระดับประถมศึกษำ 
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำน ตัวชี้ วัดตำมหลักสูตร 
กำรแก้ปัญหำภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้
ระดับปฐมวัยนั้น ต้องปรับพ้ืนฐำนทำงพัฒนำกำร พัฒนำ
ให้สมดุลทุกด้ำน  โดยกำรวำงแผนร่วมกันในโรงเรียน  
ครูต้องมีควำมเข้ำใจ สังเกตเด็กเป็นรำยบุคคล จำกกำรที่
ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือนิเทศติดตำมควำมพร้อมในกำรเปิดภำค
เรียน  มีกรณีที่น่ำสนใจหลำยกรณี เช่นผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนหนึ่ง เล่ำว่ำ “เด็กอนุบำล 2 ขึ้นอนุบำล 3 ซึ่ง
ตอนอยู่อนุบำล 2 ไม่มำโรงเรียนเลยทั้งปี พอขึ้น อนุบำล 
3 ร้องไห้ทุกวัน ทั้ง ๆ ที่เด็ก อนุบำล 1 ที่เพ่ิงเข้ำมำเรียน
ใหม่ๆยังเลิกร้องไห้แล้ว” ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเล่ำเสริม
อีกว่ำ “แต่แปลก พอคุณครูจัดกิจกรรม เช่น เล่ำนิทำน 
เคลื่อนไหว ศิลปะ เด็กจะเงียบและร่วมท ำกิจกรรม”  
นั่นแสดงให้เห็นว่ำถ้ำคุณครูจัดกิจกรรมน่ำสนใจ ให้เด็ก
ได้ ลงมือท ำกิจกรรม  มีควำมสนุกสนำน ก็สร้ ำ ง
ควำมคุ้นเคย มีแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ สำมำรถแก้ปัญหำ
ในเรื่องกำรปรับตัวที่โรงเรียนได้

ทั้งนี้คุณครูหลายท่านสะท้อนว่า การแก้ไข
ปัญหาภาวะถดถอย ต้องแก้เป็นรายบุคคล และให้
ความเห็นว่าภาวะถดถอยของพัฒนาการทางสังคม
สามารถใช้นิทานในการแก้พฤติกรรมเด็กได้ดีมาก  
การแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการ
เรียนรู้ในโรงเรียนต้องท าความเข้าใจระหว่าง ผู้บริหาร 
คุณครู ร่วมคิด ร่วมท า และที่ส าคัญต้องให้ผู้ปกครอง
ต้องมีส่วนร่วม  คุณครูบางคนขอค าแนะน าวิธีการ
ท างานร่วมกับผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมแบบให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในฐานะศึกษานิเทศก์จึงแนะน า
ครูไปว่า อาจจะต้องพูดคุยกับผู้ปกครองเป็นรายบุคคล 
ในช่วงแรก  หรือให้ความรู้ผู้ปกครองแบบกลุ่มเล็ก ๆ 
ก่อน   ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมีเด็กชาติ
พันธุ์เรียนร่วมในชั้นเรียนท าให้มีปัญหาการใช้ภาษา
สื่อสารในระดับเขตพ้ืนที่จึงมองปัญหำที่เป็นปัญหำร่วม
คือกำรพัฒนำภำษำอย่ำงที่ถูกวิธี ถูกต้องตำมหลักกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย ใช้แนวคิดภำษำธรรมชำติ กำร
เล่นอย่ำงมีควำมหมำย จะเป็นงำนพัฒนำอันดับต่อไป
ของเขตพ้ืนที่ โดยจัดท ำโครงกำรพัฒนำเน้นกำรท ำ
ควำมเข้ำใจกับคุณครูและผู้บริหำร  และกำรมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง เพรำะหลำยๆท่ำนอำจจะยังไม่เข้ำใจ
หลักกำรพัฒนำภำษำส ำหรับเด็กปฐมวัย

กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรแก้ปัญหำ “ผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและ

กำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย”

กรณีศึกษำ : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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ส่วนบทบาทการนิเทศช่วยเหลือครูปฐมวัย เน้นเรื่องการสร้างพลังบวก  ในปัจจุบันครูผู้สอนมีความกลัว
และกังวลในเรื่องสุขภาพ ความยากล าบากในการจัดการศึกษา  การใช้ชีวิตที่ผ่านมา เราจึงต้องรับฟังอย่างตั้งใจ 
ท าความเข้าใจปัญหา เพื่อจะได้ร่วมหาวิธีคิด/แนะน าแก้ไข ติดตามสะท้อนผล ให้ครูได้มีโอกาสเสนอปัญหา  

และศึกษานิเทศก์ก็ให้ค าปรึกษาแนะน า  ศึกษานิเทศก์ ต้องมีบทบาทเป็นเพื่อนที่ปรึกษา การพัฒนาครู
อาจใช้ทั้งแลกเปลี่ยนกันผ่านระบบออนไลน์และการลงนิเทศทางตรงในพื้นที่ซึ่งได้เห็นสภาพจริงการปฏิบัติงาน
ของครู  ให้ค าแนะน าในการสังเกตและคัดกรองเด็ก การแก้ปัญหาเบื้องต้น  ทั้งนี้ก็เกิดการแลกเปลี่ยนเพราะ
คุณครูบางท่านมีแนวคิดในการจัดประสบการณ์ที่ดี จัดกิจกรรมที่เป็น active learning ท าให้เด็ก ๆ สนุก 

กระตือรือร้น  เป็นตัวอย่างให้เพื่อนครูได้ บทบาทส าคัญอีกประการหนึ่งของศึกษานิเทศก์คือ ต้องสร้างความ
กระจ่าง ศึกษาเพ่ิมเติมหาวิธีมาช่วยแก้ไขปัญหาของครู  มีความเข้าใจ  เข้าถึงครู และร่วมกันพัฒนา
เด็กปฐมวัย จะท าให้ท างานประสบความส าเร็จได้ในระดับเขตพ้ืนที่

กรณีศึกษำ : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรแก้ปัญหำ “ผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและ
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ในกำรลงนิเทศก์ช่วงเวลำนั้นศึกษำนิเทศก์ก็
เปรียบเสมือนเพ่ือนคู่คิดกับครูท ำให้ครูรู้สึกอุ่นใจมี
เพ่ือนคู่คิด เสมือนเป็นพ่ี เป็นเพ่ือน เป็นน้อง ที่คอยให้
ก ำ ร สนั บ สนุ น ให้ ค ำ ป รึ กษ ำ  นอกจ ำกนั้ น ท ำ ง
ศึกษำนิเทศก์ได้ลงไปเยี่ยมครูที่โรงเรียนเพ่ือรับฟัง
ปัญหำว่ำครูมีปัญหำอะไรและพร้อมให้ ควำมช่วยเหลือ
ถึงแม้เป็นกำรเปิดเรียนแบบออนไลน์ก็ตำมครูยังมำท ำ
กิจกรรม เตรียมสื่อ ให้กับนักเรียนที่โรงเรียน เพ่ือให้
ผู้ปกครองน ำกลับไปจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 
4 ด้ำน 

และจำกกำรลงนิเทศพบว่ำเด็กปฐมวัยมี
ภำวะที่บ่งบอกถึงพัฒนำกำรถดถอยทั้ง 4 ด้ำน  
ด้ำนร่ำงกำยพบว่ำ กล้ำมเนื้อมัดเล็กกำรหยิบจับ
สิ่งของไม่มั่นคง  กล้ำมเนื้อมัดใหญ่ไม่แข็งแรง
เพรำะเด็กไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพ่ือนนอกบ้ำน 
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ พบว่ำเด็กส่วนใหญ่ ไม่สำมำรถ
ควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
เพรำะอยู่กับโทรศัพท์มำกเกินไป ฟังและปฏิบัติตำม
ค ำสั่งได้น้อยลง พัฒนำกำรด้ำนสังคมพบว่ำเด็กไม่
เล่นกับเพ่ือน เด็กมักเล่นคนเดียว ไม่รู้จักกำร
แบ่งปัน  และกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันของเด็ก
ในเรื่องกำรเข้ำห้องน้ ำ กำรช่วยเหลือตนเองท ำได้
น้องลง และพบว่ำครูมีวิธีแก้ปัญหำสิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้
คือกำรเล่ำนิทำน

ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนในสั งกัด 
ได้เปิดสอนแบบ on-site ดังนั้นทำงศึกษำนิเทศก์จึง
มีรูปแบบกำรนิเทศแบบใกล้ชิดคือ  ลงไปเยี่ยม 
ผู้บริหำร ครูและนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดและ
พบประเด็นปัญหำจำกกำรลงนิเทศ ดังนี้ 1) กำรมำ
เรียนของเด็กยังไม่ครบ 100 2) เด็กร้องไห้เพรำะติด
แม่ท ำให้เด็กไม่อยำกมำโรงเรียน 3) เด็กต่อต้ำน 
ไม่ยอมทำนนม ทำนข้ำว  ร้องไห้ทั้งวันจนอำเจียน 
เพรำะเด็กมีควำมรู้สึกว่ำถ้ำแสดงพฤติกรรมเหล่ำนี้ 
พ่อ แม่จะมำรับกลับบ้ำน และจำกปัญหำที่พบ ทำง
คณะนิเทศได้สอบถำมพูดคุยกับครู ถึงวิธีกำรแก้ไข
พบว่ำวิธีกำรแก้ไขของครูคือกำรใช้สื่อ อุปกรณ์ ที่มี
ควำมน่ำสนใจ เช่น นิทำน เกมกำรศึกษำ ไม้บล็อก 
กำรเล่นกลำงแจ้งลงสนำมเด็กเล่น

ทุกโรงเรียนไม่สำมำรถเปิดเรียนแบบ on-site ได้  
ในช่วงเวลำดังกล่ำวครูระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนต้อง
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ ซึ่ งเป็นควำม
ยำกล ำบำกของครูปฐมวัยซึ่งมำกกว่ำครูระดับชั้นอ่ืนคือ
ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้เทคโนโลยี ต่ำงๆ
เพ่ือส ำหรับกำรจัดประสบกำรณ์แบบออนไลน์ให้กับเด็ก
ดังนั้น บทบำทของศึกษำนิเทศก์จึงมีควำมจ ำเป็นที่
จะต้องให้ค ำปรึกษำพูดคุยกับครูผ่ำนระบบออนไลน์ใน
ทุก ๆ 1 เดือน ผ่ำนไลน์กลุ่ม ครูปฐมวัย  ทั้งนี้เขตพ้ืนที่
ได้conference เพ่ือชี้แจงกำรจัดประสบกำรณ์แบบ
ออนไลน์ส ำหรับปฐมวัยว่ำควรด ำเนินกำรอย่ำงไร ควร
ใช้สื่ อลักษณะหรือรูปแบบใด และให้ควำมรู้ แก่
ผู้ปกครองในกำรในมีส่วนร่วมกำรจัดประสบกำรณ์
อย่ำงไรเมื่อลูกเรียนออนไลน์ที่บ้ำน 

ในปีกำรศึกษำ 2564
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
ได้รับผลกระทบจำกสถำนณ์
กำรแพร่ระบำดของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) ซึ่ง
เป็นผลกระทบที่ท ำให้โรงเรียน

กรณีศึกษำ : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2

กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรแก้ปัญหำ “ผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและ
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กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรแก้ปัญหำ “ผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและ

กำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย”

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) ท ำให้ ในปี
กำรศึกษำ 2564 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จ ำนวน 
114 โรงเรียน มีโรงเรียนที่สำมำรถเปิดเรียนใน
รูปแบบ On-Site ได้ จ ำนวน 53 โรงเรียน นอกนั้น
ใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบอ่ืน  

ส ำ นั ก ง ำน เ ขต พ้ืนที่ ก ำ ร ศึ กษ ำจึ ง ไ ด้
สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดจัดกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำนักเรียนโดยตรวจเยี่ยมกำร
เตรียมกำรเปิดภำคเรียน สนับสนุนสื่ออุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอน จัดอบรมพัฒนำให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในเรื่อง Active Learning และกำรวัดประเมินผล 
แจ้งแนวปฏิบัติของสถำนศึกษำในสถำนกำรณ์ของ
โรคโควิดเพ่ือให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง ตลอดจนนิเทศติดตำมโดยผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ มอบหมำยให้
ศึกษำนิเทศก์นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำทั้ ง รูปแบบ นิ เทศ  On–line และ 
On-Site 

ผลจากการนิเทศโรงเรียนที่ไม่สามารถเปิด
สอน On-Site ได้ปรับเปลี่ยนเป็นใช้รูปแบบการ
สอนแบบ On-Hand จัดส่งใบงาน แบบฝึกหัด 
ให้นักเรียนท าที่บ้าน ครูแจ้งข่าวสารผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ทั้งกลุ่มไลน์ และโทรศัพท์ และการเยี่ยม
นักเรียนที่บ้าน ซึ่งพบว่า นักเรียนเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน 
บางคนไม่สามารถเรียนรู้ได้

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจึงก ำหนด
นโยบำยและใช้ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรนักเรียนปฐมวัยในกำรวำงแผนก ำหนด
แนวทำงส ำหรับกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำต่อไป  
โดยตั้งเป้ำหมำยของกำรพัฒนำและฟ้ืนฟูเด็กปฐมวัย 
โดยส่งเสริมให้ครูสังเกต วิเครำะห์ เพ่ือศึกษำท ำควำม
รู้จักเด็กรำยบุคคล ค้นพบประเด็นที่จะต้องพัฒนำเด็ก
แต่ละคน โดยร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือช่วยสนับสนุนและฟ้ืนฟูให้เด็กสำมำรถเรียนรู้ได้
อย่ำงเต็มศักยภำพ

กรณีศึกษำ : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2

เนื่องจำกไม่เข้ำใจบทเรียน ประกอบกับผู้ปกครองส่วน
หนึ่งไม่สำมำรถสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักเรียนได้  
โดยในระดับปฐมวัย พบว่ำ ครูใช้เวลำระยะหนึ่งในกำร
ทบทวน เตรียมควำมพร้อม และปรับพฤติกรรมเด็ก 
ผลจำกกำรสังเกตชั้นเรียนปฐมวัย พบว่ำ ไม่สำมำรถ
ออกแบบจัดกิจกรรมให้มีควำมหลำกหลำย  กำรจัด
กิจกรรมกลุ่มและจัดกิจกรรมที่มุ่งให้เด็กลงมือปฏิบัติ
และมีส่วนร่วมค่อนข้ำงน้อย ท ำให้ส่งผลกระทบถึง
ภำพรวมของค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินพัฒนำกำร
ของนักเรียนปฐมวัยในปีกำรศึกษำ 2564 ที่ลดลงกว่ำปี
กำรศึกษำ 2563 
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จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 หรือโควิด-19 เมื่อนักเรียนได้รับผลกระทบจำกกำรไม่ได้ไป
โรงเรียนตำมปกติ และได้รับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
แทน ท ำให้เกิดภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ ในฐำนะ
ผู้บริหำรเองได้ติดตำมวิถีชีวิตของเด็กในช่วงหลังเกิดสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
พบว่ำ เด็กมีพัฒนำกำรถดถอยโดยเฉพำะด้ำนสังคม อำรมณ์ 

ควำมเครียดและภำวะซึมเศร้ำของเด็กปฐมวัยนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องดูพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปของลูก เช่น ไม่รับประทำน ไม่นอน ไม่พูด ไม่เล่น ซึมเศร้ำ และบำง
ครอบครัวเผชิญกับกำรติดเชื้อโควิด-19 เด็กบำงคนต้องอยู่ในศูนย์กักกัน ผู้บริหำร
ต้องให้ควำมส ำคัญ และเน้นย้ ำกับกำรหำข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กของตนเองด้วย

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อภาวะถดถอย

ทักษะกำรก ำกับตนเอง
ในกำรเรียนรู้ของเด็ก 

ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้
ของครู 

กำรมีส่วนร่วมของพ่อแม่ 
ในฐำนะหุ้นส่วนของกำรเรียนรู้

แนวทางการลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

เตรียมควำมพร้อมอุปกรณ์ สื่อ และ
เทคโนโลยีและพัฒนำกำรรู้ เท่ำทันสื่อ
ให้แก่ผู้เรียน

ปรับเนื้อหำกำรเรียน 
และลดภำระงำนที่มอบหมำยแก่ผู้เรียน

จัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อ
กำรเรียนรู้ ทั้งสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิต

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม สื่อสำร และ
ท ำควำมเข้ำใจในกำรเรียนรู้แก่ผู้ปกครอง

ส่งเสริมกิจกรรมและส่งเสริมสุขภำวะที่ดี
ให้แก่ผู้เรียน 

สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงกำร
เรียนรู้แบบน ำตนเองให้แก่ผู้เรียน 

พัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู

ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร ให้ผู้เรียนมี
กำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำย และเชื่อมโยง
ประสบกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันของผู้เรียน

บทบำทของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในกำรเตรียมควำมพร้อมและแก้ปัญหำ

“ผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย”

ได้แก่ ภำวะควำมเครียด ภำวะซึมเศร้ำ 
และบำดแผลจิตใจ กำรสังเกตภำวะ
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การจัดประสบการณ์ 5 On 
จำกรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ให้แก่เด็กในช่วงสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) ที่
โรงเรียนใช้ ประกอบด้วย On-air, Online, On-demand, 
On-hand และ On-site

โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำร ภำยใต้แนวคิดที่เชื่อว่ำเด็กต้องได้รับกำรพัฒนำแบบสมดุล รอบด้ำน องค์รวม 
จึงมีกำรก ำหนดบทบำทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ดังนี้

การจัดกิจกรรมแบบผสมผสาน (Hybrid) 
รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 เป็นแบบ On-site แต่อำจมีควำมจ ำเป็น
ที่ต้องจัดแบบผสมผสำน และหำกมีควำมจ ำเป็นท่ีเด็กต้องเรียน Online ควรดูว่ำเด็กอยู่กับหน้ำจอ
อย่ำงเดียวหรือไม่ เด็กต้องมีกำรเคลื่อนไหว มีกำรลงมือกระท ำ ซึ่งกำรเรียนออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อจ ำกัด 
บทเรียนออนไลน์ควรก ำหนดเวลำประมำณ 5 - 10 นำที หำกเตรียมสื่อให้เด็ก ๆ ได้ จะยิ่งเป็นกำรดี 
กำรจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยไม่ควรเน้นด้ำนเนื้อหำ แต่มุ่งส่งเสริมพัฒนำกำรทำงด้ำนสังคม อำรมณ์ของเด็ก

โรงเรียนจะจัด
ประสบกำรณ์
ในรูปแบบใด

ตัวอย่างกิจกรรมของโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล ที่จัดให้แก่เด็กปฐมวัย
เพ่ือช่วยเหลือฟื้นฟูภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ 

จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก เช่น กิจกรรมที่ให้เด็กก ำหนดเส้นที่ตนเอง
ต้องกำร โดยกำรวำดและตัดเพื่อเป็นกำรฝึกกล้ำมเนื้อเล็ก 
อำจเป็นเส้นโค้งหรือเส้นหยัก  สังเกตควำมสำมำรถหรือ
พัฒนำกำรกำรใช้กรรไกรของเด็ก เพรำะภำวะถดถอยทำง
พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คือ เด็กไม่สำมำรถ
ท ำได้ตำมสิ่งที่เด็กควรจะเป็นหรือควรจะท ำได้ตำมช่วงอำยุนั้น

ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้มือ ดูแลด้านจิตใจ

ส่งเสริมการพัฒนาภาษา จัดกิจกรรมบูรณาการ

ภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ในกรณีที่เด็กไม่รัก
ตัวเองเกิดขึ้น อันเนื่องมำจำกกำรได้ยินผู้ใหญ่พูดด้วยควำม
พลั้งเผลอ ต ำหนิเด็ก ดังนั้น จึงต้องท ำกำรฟูมฟักด้ำนจิตใจ
ให้แก่เด็กด้วย

กำรพัฒนำภำษำผ่ำนนิทำน ซึ่งครูอนุบำลที่ดีต้องอ่ำนหนังสือ
นิทำนให้เด็ก ๆ ฟังอย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง เป็นกำรอ่ำน ไม่ใช่
กำรเล่ำ เสริมสร้ำงควำมคิดโดยใช้แผนผังกรำฟฟิกต่ำง ๆ 
กำรเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ และควรน ำกิจกรรมเหล่ำนี้กลับไปท ำ
ที่บ้ำนด้วย โดยมีคู่มือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อฝึกควำมคิดของ
เด็ก เพรำะกำรจัดระบบควำมคิดคือพื้นฐำนเบื้องต้นให้เด็ก
มีควำมคิดเป็นเหตุเป็นผล จัดล ำดับควำมส ำคัญได้ 

หัวใจของกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยคือกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น 
ครูสำมำรถจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
ให้เด็กปฐมวัยได้ ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ให้ดี ทั้งนี้ 
Workbook และ Worksheet ไม่ใช่กิจกรรมที่เหมำะสม
ส ำหรับเด็กปฐมวัย ในเร่ืองนี้จึงต้องท ำควำมเข้ำใจกับพ่อแม่ 
ผู้ปกครองด้วย

โรงเรียนเกษมพิทยำ แผนกอนุบำล กรุงเทพมหำนครกรณีศึกษำ
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ผู้บริหำรให้นโยบำยแก่ครูผู้สอนในกำรท ำแผนกำรเชื่อมต่อพัฒนำกำรของเด็กใน 4 สัปดำห์แรก โดยจัดท ำ
ตัวอย่ำงให้ครูได้ศึกษำก่อน น ำสภำพที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 และข้อมูลของเด็ก
ที่ครูทรำบอยู่แล้วมำเป็นข้อมูลประกอบกำรท ำแผน แต่หำกเป็นเด็กกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเข้ำมำเรียนครูยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
เด็ก จะใช้วิธีสัมภำษณ์พ่อแม่ ผู้ปกครองทำงโทรศัพท์ว่ำเด็กท ำอะไรได้หรือไม่ได้อย่ำงไร เช่น กรณีกำรบันทึกข้อมูล
น้ ำหนัก ส่วนสูง จะขอควำมร่วมมือให้ผู้ปกครองน ำเด็กมำชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูงที่โรงเรียน เพื่อให้ครูได้ส ำรวจเบื้องต้น
ถึงพัฒนำกำรเด็กเท่ำที่ครูได้อยู่กับเด็กในช่วงเวลำนั้น โดยโรงเรียนได้ด ำเนินกำรในกำรเชื่อมต่อพัฒนำกำรกำรเรียนรู้
รำยบุคคลใน 4 สัปดำห์แรก ของภำคเรียนที่ 2/2564 แบ่งเป็นด้ำนร่ำงกำย (กล้ำมเนื้อใหญ่-เล็ก สุขภำวะ น้ ำหนัก
ส่วนสูง ด้ำนอำรมณ-์จิตใจ และด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ (ภำษำ/คณิตศำสตร์/วิทยำศำสตร์ และกำรรู้คิด)

* สัปดำห์แรก วันที่ 1 - 12 พฤศจิกำยน 2564

: เรียนแบบออนไลน์ 3 วัน (วันจันทร์ วันอังคำร วันพุธ)

* วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ (วันที่ 4 - 5 พ.ย.)

: ระดับอนุบำล 3 มำเรียน Onsite 

* วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ (วันที่ 11 - 12 พ.ย.)

: ระดับอนุบำล 3 และอนุบำล 2 มำเรียน Onsite 

* วันที่ 15 พฤศจิกำยน เป็นต้นไป ทุกระดับช้ันมำเรียน Onsite  

รูปแบบกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนเกษมพิทยำ แผนกอนุบำล

จำกกำรวำงแผนรับมือก่อนกลับมำเรียนภำคเรียนที่ 2/2564 ข้ำงต้น โรงเรียนเกษมพิทยำได้น ำมำทบทวนเพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมกำรเปิดภำคเรียนที่ 1/2565 ซ่ึงเดิมเม่ือภำคเรียนท่ี 2/2564 มีกำรวำงแผนเริ่มเข้ำเรียนแบบ Onsite 
เป็นบำงวันในช่วงสัปดำห์ที่ 1 - 2 และจัดกำรเรียนแบบ On site แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่สัปดำห์ที่ 3 เป็นต้นไป

การจัดท าแผนการเช่ือมต่อพัฒนาการการเรียนรู้รายบุคคลใน 4 สัปดาห์แรก

online onsite

กรณีศึกษำ กำรวำงแผนรับมือก่อนกลับมำเรียนภำคเรียนที่ 2/2564
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ตัวอย่างการด าเนินงานใน 4 สัปดาห์ ครูจะท ำกำรประเมินเด็กและเตรียมควำมพร้อมให้เด็ก ดังนี้ 

- ชั่งน้ ำหนักวัดส่วนสูงบนัทึกลงในกรำฟ 
- ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร และ
หลังใช้ห้องน้ ำห้องส้วม โดยกำรพูดคุย
สอบถำมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำเด็กได้
ท ำหรือไม่ ซึ่งผู้ปกครองบำงท่ำนให้
ข้อมูลได้ แต่บำงท่ำนให้ข้อมูลไม่ได้
เนื่องจำกไปท ำงำนนอกบำ้น 
- ร้อยลูกปัดขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำง 
1 เซนติเมตรได้ 
- เขียนรูปวงกลมตำมแบบได้ แล้วจึง
ส่งเสริมให้เขียนรูปสี่เหลี่ยม และ
สำมเหลี่ยม ตำมล ำดับ 
- วิ่งและหยุดได้ทันที เป็นกำรทรงตัว 
และควบคุมกล้ำมเนื้อใหญ่

ด้านร่างกาย 

- กล้ำพูด กล้ำแสดงออก
- แสดงควำมพอใจในผลงำนของตนเอง 
ทั้งนี้ ครูควรพิจำรณำผลงำนของเด็ก
ด้วยว่ำท ำเองหรือไม่ 
- แบ่งปันผู้อื่นเมื่อมีผู้ชีแ้นะ
- ทิ้งขยะได้ถูกที่ เพรำะพฤติกรรม
เหล่ำนี้อำจไม่เกิดขึ้นที่บำ้น เนื่องจำก
ที่บ้ำนไม่ได้มีกำรคัดแยกขยะเหมือน
ที่โรงเรียนครูต้องให้ควำมส ำคัญมำก 
ควรสังเกตว่ำเด็กกล้ำพูดกล้ำแสดงออก
หรือไม่ พอใจในผลงำนของตนเอง
หรือไม่ 

ด้านอารมณ์-จิตใจ 
และ ด้านสังคม

- คัดแยกสิ่งต่ำง ๆ ตำมลักษณะหรือ
หน้ำที่ใช้งำน

- เรียงล ำดับเหตุกำรณ์ได้
อย่ำงน้อย 3 ล ำดับ

- แก้ปัญหำโดยลองผิดลองถูก
- เรียงล ำดับสิ่งของไดอ้ย่ำงนอ้ย 3 ล ำดับ
- คำดเดำหรือคำดคะเนสิ่งที่อำจจะเกิดขึน้

ด้านสติปัญญา 

ครูส่งผลการประเมินผู้ปกครองอ่าน 
แล้วน าเข้าสู่การประชุมร่วมกัน  

ดูพอตโฟลิโอตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่

ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรม

เด็กเก่า

เด็กใหม่

กรณีศึกษำ กำรวำงแผนรับมือก่อนกลับมำเรียนภำคเรียนที่ 2/2564
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ผลการด าเนินงาน

กลวิธีที่ดีที่ท ำให้ครูมีกำรพัฒนำงำนวิชำกำร คือ กำรท ำวิจัยในชั้นเรียน จำกแผนกำรเรียนรู้รำยบุคคล
ที่โรงเรียนท ำกับครอบครัว น ำมำสรุปร่วมกันถึงปัญหำของเด็กชั้นอนุบำลในแต่ละระดับชั้น เพรำะปัญหำในแต่ละ
ระดับชั้นมีควำมแตกต่ำงกัน เช่น เด็กระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 จะมีปัญหำกำรช่วยเหลือตนเองในกำรแต่งตัว กำรกลัด 
แกะกระดุม ครูต้องส่งเสริมให้เด็กสำมำรถท ำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อกลับเข้ำมำเรียน Onsite ส ำหรับเด็กระดับชั้น
อนุบำลปีที่ 2 ควรเสริมกิจกรรมเพื่อให้เด็กรู้ค่ำจ ำนวน และเด็กระดับชั้นอนุบำลปีที่ 3 โรงเรียนตระหนักดีว่ำสูญเสีย
โอกำสที่จะส่งเสริมกำรใช้กล้ำมเนื้อเล็กให้แก่เด็ก ซึ่งมีผลต่อกำรเชื่อมต่อกับระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

กำรท ำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเกษมพิทยำ แผนกอนุบำล จะให้ครูจับคู่กัน โดยจัดท ำโครงร่ำงงำนวิจัย 
ก ำหนดวัตถุประสงค์ ก ำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตำม แล้วน ำเสนอโครงร่ำงในที่ประชุม เพ่ือให้ครูทุกคนวิพำกษ์ 
จำกนั้นน ำไปลงมือท ำ แล้วกลับมำน ำเสนอในที่ประชุมครูอีกครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกเป็นหัวใจของกำรแก้ปัญหำภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ 
เพรำะครูไม่สำมำรถบอกเล่ำเด็กระดับปฐมวัยได้ ต้องให้เด็กได้ลงมือท ำ ดังสุภำษิตจีน 
“ฉันได้ยิน ฉันลืม ฉันเห็น ฉันจ าได้ แต่ถ้าฉันลงมือท า ฉันเข้าใจ”

ประเด็นฝาก

กรณีศึกษำ กำรวำงแผนรับมือก่อนกลับมำเรียนภำคเรียนที่ 2/2564

คือเรื่องเส้นต่ำง ๆ โดยในกำรจัดประสบกำรณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยแล้ว โรงเรียนมีควำม
เชื่อว่ำ หำกเด็กได้วำดรูปอิสระ จะส่งผลให้เด็กสำมำรถเขียนเส้น 13 เส้นได้ ซึ่งครู
ระดับชั้นประถมศึกษำก็ได้ขอให้ครูระดับชั้นอนุบำล สอนเด็กเรื่องกำรเขียนตัวอักษรมำ
บ้ำง ในเรื่องนี้เรำจะเริ่มจำกกำรให้เด็กเขียนชื่อที่มีควำมหมำย คือ เริ่มจำกชื่อและ
นำมสกุลของเด็ก 

Family Engagement กำรเป็นหุ้นส่วนในกำรเรียนรู้ 

ครูต้องดูแลจิตใจตนเอง เพรำะควำมเครียดของครูถ่ำยทอดสู่เด็กได้

ผู้บริหำรส่งเสริมสนับสนุนครูในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย 
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บทบำทของครูผู้สอน ในกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรแก้ปัญหำ

“ผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ”

จำกกรณีศึกษำของผู้บริหำรที่ได้กล่ำวมำ เมื่อเปิดเรียนมำประมำณ 2 สัปดำห์ 
เรำจะพบว่ำช่วง 2 ปีที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนตำมปกติซึ่งเป็นผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) เด็กได้รับกำรเรียนรู้ใน
รูปแบบอ่ืนแทน เช่น Online, On-hand หรือบำงแห่งอำจจัดแบบ On-site ได้บ้ำง 
ปัญหำที่พบคือเด็กมีภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ อันเป็นผลของกำร
สูญเสียโอกำสทำงกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำกเด็กมำ
จำกพ้ืนฐำนครอบครัว บริบท สังคม วัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น เมื่อโรงเรียนเปิด
เรียนแล้ว เด็กมำอยู่โรงเรียน ครูจึงต้องหำวิธีกำรเพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูพัฒนำกำรของ
เด็ก โดยกำรสังเกตพฤติกรรมและกำรเรียนรู้ของเด็ก

เนื่องจำกเด็กแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน 
ครูจึงต้องสังเกตเด็กเป็นรำยบุคคล โดยใช้ควำมรู้ที่ครู
ปฐมวัยได้ศึกษำมำแล้วเรื่องพัฒนำกำรเด็ก ซึ่งเป็นเรื่อง
ซับซ้อน ไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งจะอธิบำยลงไปได้อย่ำง
ลึกซึ้ง แต่ครูต้องน ำควำมรู้เรื่องของพัฒนำกำรและกำร
เรียนรู้มำประยุกต์ใช้ ซึ่งเรำต้องทรำบว่ำพัฒนำกำรและ
กำรเรียนรู้ของเด็ก เป็นผลมำจำกปัจจัยทำงด้ำน
พันธุกรรมและภำวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อศักยภำพกำร
เรียนรู้ของเด็ก แม้ว่ำตำมหลักของพัฒนำกำรแล้ว เด็ก
จะพัฒนำกำรไปตำมขั้นตอน แต่มีควำมแตกต่ำงกันใน
เรื่องควำมช้ำเร็ว เนื่องจำกปัจจัยด้ำนพันธุกรรมและ
ภำวะแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น เมื่อเด็กมำอยู่กับครู
แล้ว ครูสำมำรถใช้ตัวบ่งช้ี หรือ สภาพที่พึงประสงค์ ใน
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือจะสังเกตได้ว่ำเด็กของตนอยู่
ในช่วงอำยุใด แล้วพัฒนำกำรของเด็กเป็นอย่ำงไร ดังนั้น 
เรื่องนี้เป็นงำนส ำคัญและกุญแจส ำคัญที่จะต้องสังเกต
เด็กเป็นรำยบุคคลอย่ำงใกล้ชิด จำกนั้นรวบรวมข้อมูล 
น ำ ไปสู่ ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร รม  ห รื อ  ว ำ ง แผนกำ ร จั ด
ประสบกำรณ์ให้เด็ก

แต่กำรวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์ ครูต้องดูว่ำเด็ก
คนใดมีพัฒนำกำรเร็วช้ำต่ำงกันอย่ำงไร อำจต้องมีกำร
จัดกลุ่ม เนื่องจำกกำรวำงแผนจะน ำไปสู่กำรจัด
กิจกรรมว่ำกิจกรรมใดเหมำะกับเด็กอย่ำงไร เช่น 
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยช้ำ สังเกตจำกกำรทรงตัว 
กำรเคลื่อนไหว อำจเป็นเพรำะสภำพแวดล้อมที่บ้ำน
ของเด็กที่ เด็กไม่มี โอกำสได้ออกก ำลั งกำย เล่น
กลำงแจ้ง ในขณะที่เด็กบำงคนมีโอกำสได้ออกก ำลัง
กำย เด็กกลุ่มนี้ก็จะแตกต่ำงกับกลุ่มเด็กที่ไม่มีโอกำส
ออกก ำลังกำย และกำรสังเกตเด็กเป็นรำยบุคคลครู
ต้องมีเป้ำหมำยว่ำจะสังเกตอะไร จะสังเกตเมื่อใด 
และจะสังเกตอย่ำงไร เพรำะในสถำนกำรณ์ปกติที่
โรงเรียนเปิดเรียนแล้วจะมีกิจกรรมที่ครูต้องจัด ครูจึง
ต้องรู้ว่ำจะสังเกตอะไร เมื่อได้ข้อมูลแล้วต้องมำจัด
กลุ่ม ว่ำเด็กกลุ่มนี้มีภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและ
กำรเรียนรู้ด้ำนใด เพื่อวำงแผนกำรจัดกิจกรรมเป็นรำย
กลุ่ม หรือรำยบุคคลให้เหมำะสม และสิ่งส ำคัญจะต้อง
มีกำรรำยงำนและสื่ อสำรกับผู้ที่ เกี่ ยวข้องด้วย 
ทั้งผู้บริหำร ครู และพ่อแม่ ผู้ปกครอง

การสังเกตพฤตกิรรมภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

1.สังเกตเด็กเป็นรำยบุคคล 2.รวบรวมข้อมูลใช้เป็นแนวทำง
ในกำรวำงแผนและตัดสินใจ

3.ระบุเด็กที่ควรจะได้รับกำรจัดกิจกรรม
เป็นกลุ่มย่อย หรือ รำยบุคคล

4.รำยงำนและสื่อสำรกับผู้อื่น
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รูปแบบกำรจัดกิจกรรมเพื่อช่วยฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำร

และกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

รูปแบบกำรจัดกิจกรรมที่จะช่วยเหลือฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมหลัก ๆ จะมีท้ังกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย รำยบุคคล เล่น เรียนรู้ในมุมประสบกำรณ์ต่ำง ๆ และกิจวัตรประจ ำวัน 
สิ่งที่จะเสนอในครั้งนี้คือกำรจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจวัตรประจ ำวัน

กลุ่มย่อย หรือ small group 

จำกข้อมูลที่ครูได้จำกกำรสังเกต เมื่อรู้ว่ำเด็ก
กลุ่มใดพัฒนำกำรช้ำเรื่องอะไร เมื่อวำงแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์แล้ว จะจัดกลุ่มเม่ือใด อำจจัดในช่วงที่
เด็กเล่นอิสระ เล่นตำมมุม จะเป็นโอกำสที่ครูจัดกลุ่ม
เด็กที่มีภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ด้ำน
เดียวกันมำอยู่ด้วยกัน หรือบำงโรงเรียนมีครูผู้ช่วย อำจ
แบ่งกลุ่มเด็กที่มีภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำร
เรียนรู้ด้ำนด้ำนสติปัญญำไปเล่นเกมกำรศึกษำ ส่วนอีก
กลุ่มอำจวำดภำพหรือเล่นบล็อก โดยจัดกลุ่มประมำณ
3–5 คน ซึ่งในเรื่องกำรจัดกิจกรรมเชิงรุก เมื่อครู
วำงแผนแล้วต้องค ำนึงว่ำจะใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์อะไร
เด็กมีโอกำสได้เล่นกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ด้วยตนเอง
หรือไม่ มีกำรใช้ค ำถำม มีกำรพูดคุยสนทนำกันหรือไม่
ครูต้องมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำรจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย
ให้เด็ก ครูต้องสังเกตเด็กอย่ำงใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นกำร
ช่วยเหลือเด็กให้ได้รับกำรพัฒนำจำกโอกำสที่เด็กต้อง
สูญเสียไปในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ และครูสำมำรถ
จดบันทึกผลของกำรท ำกิจกรรม ซึ่งไม่ได้ท ำเพียงครั้ง
เดียว แต่ต้องท ำหลำย ๆ ครั้ง

กิจวัตรประจ าวัน 

จำกกำรที่ครูสังเกตเด็กอย่ำงใกล้ชิดและ
ละเอียดแล้ว ครูจะทรำบว่ำเด็กคนใดมีพัฒนำกำร
และกำรเรียนรู้ที่ไม่เป็นไปตำมสภำพที่พึงประสงค์
ที่ ก ำหนดไว้ ในหลั กสู ตรกำรศึ กษำปฐมวั ย 
พุทธศั กรำช  2560 ครูส ำมำรถสอดแทรก
ในกิจวัตรประจ ำวัน ตั้งแต่เด็กมำถึงโรงเรียน
จนกระทั่งกลับบ้ำน เช่น ขณะที่เด็กรับประทำน
อำหำรว่ำง ครูอำจจะถำมเด็กว่ำวันนี้เด็กได้ขนม
ปังกี่ชิ้น ได้ผลไม้กี่ผล เป็นกำรสอดแทรกเรื่องของ
พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ที่เด็กยังไปไม่ถึงและเรำ
ทรำบว่ำเด็กยังขำดส่วนนี้อยู่ ก็สำมำรถช่วยเสริม
ให้เด็กได้ 
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กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรเสรมิสรำ้งพฒันำกำรเดก็รอยเชือ่มตอ่ระหวำ่งอนบุำลถงึ ป. 1

รูปแบบกำรจัดกิจกรรมที่จะช่วยเหลือฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมหลัก ๆ จะมีท้ังกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย รำยบุคคล เล่น เรียนรู้ในมุมประสบกำรณ์ต่ำง ๆ และกิจวัตรประจ ำวัน 
สิ่งที่จะเสนอในครั้งนี้คือกำรจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจวัตรประจ ำวัน

รอยเชื่อมต่อ

ประสบการณ์เชิงบวก

ประสบการณ์แรกพบ

ปัจจัยท่ีช่วยให้เด็กปรับตัว

รอยเชื่อมต่อไม่ได้หมำยถึง กำรเชื่อมต่อระหว่ำง
เด็กชั้นอนุบำลปีที่ 3 ขึ้นชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 แต่นับรวม
ตั้งแต่เด็กอยู่บ้ำนแล้วมำเข้ำชั้นอนุบำล 3 ขวบ พ่อแม่
ผู้ปกครองที่เข้ำใจมักจะพำลูกมำรู้จักกับโรงเรียนหรือครู
โ ร ง เ รี ยนนั้ นก่ อน  เพร ำะประสบกำรณ์ แ รกพบมี
ควำมส ำคัญมำก ถ้ำเป็นประสบกำรณ์เชิงบวกจะส่งผลต่อ
กำรเรียนรู้ของเด็กในอนำคต เด็กจะกระตือรือร้นอยำกไป
โรงเรียน เช่นเดียวกับเด็กในระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 ขึ้นชั้น
อนุบำลปีที่ 2 และเด็กชั้นอนุบำลปีที่ 2 ขึ้นชั้นอนุบำลปีที่ 
3 หรือชั้นอนุบำลปีที่ 3 ขึ้นชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

ครูบำงคนหยุดกำรเรียนกำรสอนมำ 2 ปี เมื่อเปิด
ภำคเรียนแล้ว อำจรับช่วงเด็กที่ตนเองสอนอยู่แล้วก็จะ
รู้จักและเข้ำใจเด็ก แต่ครูบำงคนรับเด็กกลุ่มใหม่เข้ำมำ 
เพรำะฉะนั้นรอยเชื่อมต่อที่เด็กมำจำกชั้นเดิมและเด็กมำ
อยู่กับครู ประสบกำรณ์แรกพบคือครูต้องสังเกตเด็กว่ำเด็ก
มีพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้อย่ำงไรในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ 
กำรสร้ำงบรรยำกำศและกำรจัดกำรเรียนรู้มีควำมส ำคัญ
มำกที่จะท ำให้เด็กได้เห็นว่ำ กำรมำอยู่กับครูแล้วรู้สึก
ปลอดภัย เด็กก็จะเกิดกำรเรียนรู้ได้ดี ดังนั้นประสบกำรณ์
แรกพบ ประสบกำรณ์เชิงบวกจึงมีควำมส ำคัญมำกกับเรื่อง
ของรอยเชื่อมต่อ

ด้ ำนผู้ ป กครองจ ะ เป็ นห่ ว งลู ก  เ มื่ อ จ ะขึ้ น
ชั้นประถมศึกษำปีที่  1 แต่จะเป็นห่วงทำงวิชำกำร 
แต่สิ่งส ำคัญ คือ เด็กสำมำรถปรับตัว มีควำมสำมำรถใน
กำรก ำกับตนเอง หรือ self regulation และควำมยืดหยุ่น
ทำงจิตใจ เพื่อพร้อมขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ครูปฐมวัย
จึงไม่ควรลืมที่ต้องพัฒนำให้เป็นคุณลักษณะที่ติดตัวเด็กไป 
เพ่ือไม่ให้เด็กเกิดควำมเครียด เนื่องจำกกำรเรียนในระดับ
ประถมศึกษำจะเป็นทำงกำร ซึ่งแตกต่ำงกับกำรเรียนใน
ระดับอนุบำล แต่ถ้ำเด็กรู้จักยืดหยุ่น มีควำมอดทนทำง
จิตใจ รู้จักก ำกับตนเอง ตระหนักรู้ในอำรมณ์ของตนเอง 
ควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้ ยืดหยุ่นได้ คุณสมบัติเหล่ำนี้
จะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เด็กปรับตัวได้ ไม่ว่ำจะประสบกับ
กำรเรียนที่หนักขึ้น หรือสิ่งอ่ืน ๆ จึงอยำกให้ข้อคิดกับครู
ปฐมวัยว่ำ รอยเชื่อมต่อไม่ได้หมำยถึงรอยเชื่อมต่อช่วง
ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 3 ขึ้นระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 แต่
ต้องดูรอยเชื่อมต่อในทุกระดับชั้น และคุณลักษณะที่กล่ำว
มำเป็นสิ่งที่ครูปฐมวัยสำมำรถช่วยเด็กได้ เพรำะผลกระทบ
ภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ ทักษะทำง
สังคมเป็นประเด็นแรกที่ผู้บริหำรหรือศึกษำนิเทศก์เป็น
ห่วง จะเห็นว่ำเด็กเรียน Online บำงคนพร้อม มีควำมสุข 
สนุก แต่มีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละที่ ทักษะทำงสังคมที่
เด็กจะมีโอกำสปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนมีค่อนข้ำงน้อย
กำรรู้จักแก้ไขข้อขัดแย้งเมื่อเด็กเล่นด้วยกันก็ยำก อันนี้เป็น
สิ่งที่ครูปฐมวัยต้องค ำนึงถึงด้วย

25



กำรบรหิำรจดักำรชัน้เรยีน

กำรท ำงำนรว่มกนักบัครแูละผูป้กครอง

ส ำหรับครูปฐมวัย สิ่งส ำคัญคือกำรท ำงำนร่วมกัน ทั้งกับครูหรือผู้ปกครอง เรื่องกำรสื่อสำรสองทำงส ำคัญมำก 
ครูต้องรับทรำบว่ำเป้ำหมำยของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลำนคืออะไร ไม่ควรต่อต้ำน แม้จะมีควำมเห็นต่ำง แต่ควร
ร่วมกันหำทำงแก้ไข เพรำะเด็กคือเป้ำหมำยร่วมกัน จะท ำให้กำรท ำงำนรำบรื่น ทั้งนี้ ในภำพรวมบทบำทของครูเมื่อเปิด
เรียนแล้ว กุญแจส ำคัญที่จะรู้จักเด็กคือกำรสังเกตเด็ก และศึกษำหลักสูตรสถำนศึกษำของตนเอง เพ่ือจะได้ทรำบว่ำเด็ก
ของเรำที่มำอยู่ตรงนี้ในช่วงวัยนี้สภำพที่พึงประสงค์เป็นอย่ำงไร เด็กขำดอะไร แล้วมำจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยหรือ
รำยบุคคล และบริหำรจัดกำรภำยในชั้นเรียนของตนเองให้ดี หำกจะจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกก็ต้องเตรียมควำมพร้อม และ
เรื่องรอยเชื่อมต่อไม่ต้องกังวล ต้องท ำงำนอย่ำงเป็นระบบเป็นกระบวนกำรจะสำมำรถประสบควำมส ำเร็จได้

ดังนั้น ที่กล่ำวมำท้ังหมดนี้ขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนของครูปฐมวัย ว่ำจะท ำอย่ำงไรที่จะให้เด็กได้ท ำ
กิจกรรมตำมแผนที่วำงไว้ เพ่ือช่วยลดภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ ให้เด็กพัฒนำขึ้น เนื่องจำกเด็กอำจมี
พัฒนำกำรช้ำใน 2 ปีที่ผ่ำนมำ ครูจึงต้องวำงแผนล่วงหน้ำในกำรท ำกิจกรรม เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพรำะกำรจัด
กิจกรรมเชิงรุกต้องอำศัยสิ่งเหล่ำนี้ และเด็กถ้ำรู้ตัวว่ำในแต่ละวันจะท ำอะไร เด็กจะไม่เกิดควำมเครียด จึงขอให้ครู
ปฐมวัยทบทวนว่ำมีกำรด ำเนินงำนหรือไม่ที่จะให้เด็กได้รับรู้ว่ำ วันนี้มีกิจกรรมอะไรที่เป็นปกติ หรือแปลกใหม่เข้ำมำใน
ตำรำงกิจวัตรประจ ำวัน ครูต้องสร้ำงบรรยำกำศที่อบอุ่น กระตือรือร้น สดชื่นแจ่มใส ซึ่งมีผลต่อพัฒนำกำรเด็ก ทั้งหมดนี้
อำศัยกระบวนกำรที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน จะท ำให้กำรจัดกำรชั้นเรียนของครูเป็นไปด้วยดี

ท าตามตารางกิจกรรม
ที่ร่วมกันวางแผน

เริ่มกิจกรรมด้วยความสดใส 
อบอุ่น กระตือรือร้น เด็กรู้ว่า

จะท าอะไรในแต่ละวัน

วางแผนล่วงหน้าให้เด็กท า
กิจกรรม เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์

สื่อสารสองทาง รับทราบเป้าหมายของ
ผู้ปกครองท่ีมีต่อบุตรหลาน

ร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไข
โดยมีเด็กเป็นเป้าหมายร่วมกัน
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บทบำทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ในกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรแก้ปัญหำ 

“ผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ”

จำกกำรเปลี่ยนแปลงในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ มีผลอย่ำงมำกที่เด็กต้องไปใช้ชีวิตแบบ 
New normal ต้องถูกกักตัว ต้องเรียนรู้ผ่ำนระบบออนไลน์ ต้องท ำกิจกรรมโดยที่ครูส่งไปให้ที่
บ้ำน ไม่มีโอกำสได้พบเพ่ือน ๆ หรือมำปฏิสัมพันธ์กับคุณครู ท ำให้เด็กขำดโอกำสในกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรฝึกฝนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเต็มที่ พ่อแม่จะท ำอย่ำงไร? พ่อแม่ควรจะ
ท ำแนวทำงเดียวกันกับคุณครู เพ่ือที่จะให้เกิดพลังในกำรพัฒนำเด็ก กิจกรรมที่พ่อแม่สำมำรถ
ท ำกับลูกได้ ที่จะช่วยให้ลูกฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้

ที่กล่ำวมำคือตัวอย่ำงกิจกรรมที่เป็น Active แล้ว แนวทำงของพ่อแม่ ก็ต้อง Active ด้วย หำกเรำอยำกช่วย
แก้ปัญหำพัฒนำกำรลูกให้พัฒนำขึ้นอย่ำงรวดเร็ว สิ่งส ำคัญคือ ให้ลูกมีส่วนร่วมในเรื่องของกำรวำงแผน โดยอำจเป็น
กิจกรรมแบบโรงเรียนของ ดร.วรนำท ที่จัดกิจกรรมแบบ Plan Do Review แบบไฮสโคปจะชัดเจนมำก พ่อแม่
สำมำรถปรับใช้กับลูกได้โดยที่คุณครูเป็นผู้แนะน ำ พ่อแม่อำจจะเริ่มโดยที่ให้ลูกเริ่มวำงแผนว่ำ ลูกอยำกท ำอะไรใน
กิจกรรมที่ได้กล่ำวไปให้ลูกได้เลือก จะท ำกิจกรรมอะไรก่อน-หลัง จำกนั้นให้ลูกลงมือปฏิบัติ แล้วก็มำทบทวน 
นอกจำกนี้ควรมีกำรสังเกตและกำรพูดเชิงบวก

กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายจากครู 

ชุดกำรเรียนรู้หรือใบกิจกรรมท่ีคุณครูส่งมำให้ท ำที่บ้ำน 

กำรให้ลูกมีส่วนร่วมในกำรจัดเตรียมอุปกรณ์

ฝึกควำมรับผิดชอบ ควำมมีวินัยในตนเอง กำรก ำกับตนเอง

งานบ้านง่าย ๆ

ฝึกควำมรับผิดชอบ ฝึกทักษะกำรพ่ึงพำตนเอง ควำมภำคภูมิใจในตนเอง
พัฒนำควำมแข็งแรงของกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก กำรประสำนสัมพันธ์มือ-ตำ

งำนบ้ำน

กิจกรรมที่ลูกช่ืนชอบ 

ส่งเสรมิพฒันาการดา้นร่างกาย และอารมณ์ จติใจ สรา้งความมัน่ใจ ความภาคภมูใิจในตนเอง

งำนครัว งำนสวน

ให้เวลาท ากิจกรรมร่วมกับลูก 

สิ่งแรกที่ควรท ำคือ กำรให้เวลำท ำกิจกรรมร่วมกันกับลูก จะช่วยให้ลูกมีกำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ที่กลับคืน เหมือนเป็นแรงเสริมระหว่ำงท่ีบ้ำนกับครู ช่วยให้ลูกพัฒนำได้เร็วขึ้น 
ตัวอย่ำงกิจกรรมง่ำย ๆ คือ
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แนวทำงส ำหรับผู้ปกครองในกำรท ำกิจกรรมร่วมกับลูก 

• ร่วมวำงแผน

ลูกมีส่วนร่วมในการวางแผน

• สะท้อนผลกำรปฏิบัติ

• ลงมือปฏิบัติ

• ยืดหยุ่นตำมควำมสนใจของเด็ก

สังเกตความต้องการของลูก

• ไม่คำดหวัง

• ค่อยเป็นค่อยไป

พ่อแม่อำจจะเริ่มโดยที่ให้ลูกเริ่มวำงแผนว่ำ ลูกอยำกท ำอะไรในกิจกรรมที่ได้กล่ำวไปให้ลูกได้เลือก จะท ำ
กิจกรรมอะไรก่อน-หลัง จำกนั้นให้ลูกลงมือปฏิบัติ แล้วก็มำทบทวน จะช่วยให้ลูกฝึกกำรคิดวำงแผน กำรก ำกับตนเอง 
จำกกิจกรรมง่ำย ๆ ที่บ้ำน ที่เค้ำได้ออกแบบที่จะท ำ หลังจำกท ำแล้วให้ลูกสะท้อนว่ำ สิ่งที่เค้ำท ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง ท ำ
แล้วรู้สึกอย่ำงไรบ้ำง ชอบอะไร ตรงนี้ก็เป็นกำรพูดคุยง่ำยๆ หลังจำกท ำกิจกรรมระหว่ำงพ่อแม่กับลูก 

เมื่อท ำกิจกรรมกับลูกแล้วเรำต้องสังเกตควำมต้องกำรของลูกด้วย ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่จัดเต็มที่เลยแต่ว่ำ
ไม่ได้ดูเลยว่ำลูกรู้สึกอย่ำงไร เครียดแล้ว ไม่ไหวแล้วก็ต้องยืดหยุ่น ยึดเด็กเป็นศูนย์กลำง ค่อยเป็นค่อยไป ในวันนี้ท ำ 
10 นำที วันพรุ่งนี้ค่อยเพ่ิมขึ้น ตำมพัฒนำกำรหรือตำมควำมสนใจของเด็ก ควำมคำดหวังของพ่อแม่ท ำให้ลูกเครียด 
กำรท ำกิจกรรมร่วมกันก็จะไม่สนุก ซึ่งตรงนี้ต้องระมัดระวัง เวลำท ำกิจกรรมควรสังเกตลูกไปด้วย

• ชวนลูกพูดคุย / ถำมค ำถำม

พูดเชิงบวกกับลูก

• เปิดโอกำสให้ลูกได้เลือก
• ชื่นชมให้ก ำลังใจ

เริ่มต้นจำกกำรชวนลูกพูดคุย ถ้ำลูกไม่พูดเรำก็ถำมกระตุ้นให้ลูกคิด พอลูกตอบมำเรำต้องรับฟังอย่ำงตั้งใจ 
เพ่ือที่จะเข้ำใจว่ำลูกอยำกสื่อสำรอะไร คิดอะไรอยู่ จะได้รู้ควำมต้องกำรของลูก จำกนั้นควรเปิดโอกำสให้ลูกได้เลือก
ในสิ่งที่ลูกอยำกท ำ ลูกก็จะเกิดควำมภำคภูมิใจและรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองท ำ สุดท้ำยคือชื่นชมลูก กำรชื่นชมนั้น
ส ำคัญมำก เมื่อลูกท ำอะไรได้ พ่อแม่ต้องคอยชม อำจจะเป็นด้วยท่ำทำง โอบกอด ยิ้ม ตรงนี้เด็กก็จะมีควำมสุข 
ซึ่งตรงนี้จะไปสู่ควำมพยำยำมของเด็กที่เค้ำอยำกจะท ำให้ส ำเร็จ และพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ก็จะดีขึ้นถ้ำพ่อแม่ 
ใช้วิธีกำรที่ Active กับเค้ำ

• รับฟังอย่ำงตั้งใจ
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สื่อสารอย่างสม่ าเสมอ

ลดควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน
เก่ียวกับพัฒนำกำรและกำร

เรียนรู้ของเด็ก

สร้ำงควำมเข้ำใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับแนวทำง

กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน

สร้ำงควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงครู
กับผู้ปกครอง ในกำรกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็ก

ต้องมีกำรสื่อสำรกันระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียน 
สื่อสำรกันอย่ำงเป็นประจ ำกำรสื่อสำรกับพ่อแม่บ่อย ๆ 
จะช่วยให้พ่อแม่มีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับพัฒนำกำร
และกำรเรียนรู้ของเด็ก และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียน ท ำให้เข้ำใจว่ำโรงเรียนจัดกำรศึกษำแบบไหน มี
แนวทำงอย่ำงไร ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่จะช่วยให้ผู้ปกครอง
สำมำรถให้ควำมร่วมมือกับโรงเรียนและร่วมพัฒนำไปใน
ทิศทำงเดียวกัน นอกจำกนี้กำรสร้ำงควำมร่วมมือที่ดี
ระหว่ำงครูกับผู้ปกครองจะเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็ก   ครูสำมำรถสื่อสำร
เก่ียวกับข่ำวสำรของโรงเรียน เก่ียวกับกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ ควำมเป็นมำ
ในช่วงปีกำรศึกษำนี้ หลักสูตร วิธีกำรสอน ซึ่งจะช่วยให้
พ่อแม่มองเห็นภำพ และเม่ืออยู่ที่บ้ำนกับลูกก็สำมำรถ

วิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง 

ยิ้ ม แย้ ม  เป็ นมิ ต ร 
และยินดี หำกครูมีควำมรู้สึก
ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ใ ห้ พ่ อ แ ม่ 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำร
พั ฒ น ำ ลู ก  ท ำ ใ ห้ พ่ อ แ ม่ 
ผู้ปกครองรู้ว่ำเป็นผู้ที่ส ำคัญกับ
กำรพัฒนำเด็ก เป็นครูที่ดีของ
ลูก ถ้ำครูสร้ำงควำมรู้สึกที่ดีกับ
พ่อแม่ได้ จะเป็นก้ำวแรกและ
ก้ำวส ำคัญที่จะท ำให้พ่อแม่ เข้ำ
มำสู่ควำมร่วมมือกับเรำในกำร
พัฒนำเด็ก

ปฏิบัติอย่างให้เกียรติ สร้างความรู้สึกไว้วางใจ 

กำรพูดคุยกับพ่อแม่ 
ผู้ ป ก ค ร อ ง ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ใ น
ลักษณะของควำมจริงใจ มอง
ประโยชน์เด็กเป็นหลัก ท ำให้
พ่อแม่ ผู้ปกครองรู้สึกว่ำข้อมูล
ที่ เ ข้ ำมำปรึ กษำที่ ไม่ อยำก
เปิ ด เ ผ ย  ค รู ก็ จ ะ เ ก็ บ เ ป็ น
ควำมลับ ถ้ำท ำให้พ่อแม่รู้สึก
แบบนี้ ควำมไว้วำงใจก็จะเกิด 
ควำมสบำย ใจที่ จ ะ เ ข้ ำม ำ
พูดคุยก็จะมีมำกขึ้น กำรขอ
ควำมร่วมมือต่ำงๆ ก็จะไม่ยำก

รับฟังอย่างตั้งใจ 

ครูต้องพูดน้อย ๆ ไม่
ว่ำอยู่กับเด็กและผู้ปกครอง 
เพื่อที่จะได้รับรู้และเข้ำใจว่ำ
อีกฝ่ำยคิดอย่ำงไร เมื่ออยู่กับ
เด็ก ฟังเด็กเยอะๆ ก็จะรู้ว่ำ
เด็กคิดอะไรอยู่ เมื่อคุยกับพ่อ
แม่ ก็ต้องรับฟังมำกขึ้น ฟังว่ำ
พ่อแม่คิดอะไรอยู่ รู้สึกอย่ำงไร 
กังวลใจอะไรเกี่ยวกับลูก และ
อยำกจะบอกอะไรกับครู ถ้ำท ำ
ตรงนี้ได้ พ่อแม่ ผู้ปกครองจะ
เปิดใจ พูดกับเรำเยอะขึ้น

เมื่อครูพูดกับพ่อ
แม่ ผู้ปกครองควรใช้วิธีกำร
พูดให้ก ำลังใจ เพื่อให้พ่อแม่มี
ควำมรู้สึกว่ำท ำได้ คอยช่ืน
ชม ให้ค ำแนะน ำ ค ำพูดไม่
ควรเป็นเชิงต ำหนิหรือมองว่ำ
ผู้ ปกครองท ำอะ ไ ร ไม่ ไ ด้ 
กำรพูดเชิงบวกเป็นวิธีพูดที่
จะท ำให้มีพลังและอยำกเข้ำ
มำร่วมมือกับโรงเรียน

การใช้ค าพูดเชิงบวก 

ส่งเสริมลูกไปในทิศทำงเดียวกันกับโรงเรียน ซึ่งครูสำมำรถ
สื่อสำรกับผู้ปกครองเป็นประจ ำอยู่แล้ว กำรให้ข้อมูลควำมรู้
กับผู้ปกครอง หำกเรำมองกลับกัน กำรส่งข้อมูลจำกที่บ้ำน
ไปที่ โรงเรียนนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง สำมำรถให้ข้อมูล
อะไรบ้ำง ตรงนี้จะช่วยในเรื่องของกำรที่ครูจะมีข้อมูลในกำร
น ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ ปรับกำรเรียนรู้ หรือ
กำรช่วยเหลือเด็ก ให้เป็นรำยบุคคลมำกขึ้น สิ่งที่พ่อแม่จะ
ถ่ำยทอดมำได้ คือ กิจกรรมที่เด็กชอบท ำที่บ้ำน พฤติกรรม
หรือลักษณะนิสัยขณะอยู่ที่บ้ำน ชิ้นงำนของเด็ก อำจจะมำ
เป็นรูปถ่ำย หรือเป็นชิ้นงำนส่งมำให้ครูวิเครำะห์ และข้อ
กังวลใจของผู้ปกครอง บำงครั้งอำจไม่สบำยใจหรือปัญหำ
เกี่ยวกับลูก สำมำรถแลกเปลี่ยนสื่อสำรกันได้ หำกโรงเรียน
เปิดโอกำสให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับเด็ก ก็จะ
เป็นประโยชน์อย่ำงมำกส ำหรับคุณครูในกำรจัดกำรศึกษำ
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การสนับสนุนการเรียนรู้

สนับสนุนการมีส่วนร่วม

สนับสนุนการมีส่วนร่วม จะเป็นกำรช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ได้ลองมีส่วนร่วมในกำร
ช่วยเหลือลูก คือกำรพำท ำ โดยท ำได้หลำยอย่ำง เช่น กำรแจ้งพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำจะจัดกิจกรรมเรื่องนี้ ให้ช่วยเตรียม
อุปกรณ์แบบนี้มำ พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะเป็นฝ่ำยสนับสนุนการเรียนรู้ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดเตรียมภำพให้ลูกมำเล่ำ
เรื่อง ซึ่งวิธีกำรนี้เชื่อว่ำหลำยๆ โรงเรียนก็ท ำกันอยู่แล้ว อีกทำงหนึ่งคือการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ตรงนี้ครูอำจจะช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองในเรื่องของกำรจัดอบรม ให้ควำมรู้ ให้ค ำแนะน ำ เพรำะพ่อแม่ ผู้ปกครองบำงท่ำนต้องท ำงำน อำจไม่ได้มี
ทักษะในทุกเรื่องกับกำรพัฒนำเด็ก ซึ่งครูช่วยได้ ถ้ำเรำสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ดูปัญหำของผู้ปกครอง โดยส่วนใหญ่ก็
จัดอบรม ให้ค ำแนะน ำ ตรงนี้จะมีผลที่ดีไปสู่เด็ก อีกส่วนคือเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้าน ครูอำจช่วยจัดเตรียมสื่อ
จำกโรงเรียนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ยืมกลับบ้ำน เช่น หนังสือนิทำน ของเล่น จัดท ำชุดกำรเรียนรู้ส่งไปที่บ้ำน วิธีนี้จะ
เป็นกำรดึงให้พ่อแม่มีส่วนร่วมส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่บ้ำน สุดท้ำยอำจเป็นวิธีที่เหมำะส ำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีเวลำ 
หรืออำจจะต้องนัดหมำยล่วงหน้ำให้ผู้ปกครองเข้ำมำเป็นอาสาสมัครในห้องเรียน อำจจะเป็นผู้ช่วยครูในกำรดูแลเด็ก 
หรืออ่ำนนิทำนให้เด็กฟังในช่วงเช้ำๆ หรือช่วงที่ก ำหนดตำมตำรำงของห้องเรียน

จะเห็นว่ำวิธีกำรท ำงำนกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ถ้ำเรำใช้ทั้ง
สองวิธี ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของกำรสื่อสำร ที่ได้เรื่องควำมเข้ำใจ
และกำรดึงพ่อแม่ ผู้ปกครองเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยโรงเรียนเป็น
ผู้ช่วยในกำรเอื้ออ ำนวยควำมสะดวกจะช่วยให้เกิดควำมร่วมมือที่
แท้จริง น ำไปสู่กำรเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในกำรรับผิดชอบ และกำร
พัฒนำเด็ก ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพอย่ำงยิ่งใน
ภำวะนี้ ที่เรำต้องร่วมกันในกำรช่วยเหลือเด็ก

เช่น จัดเตรียมอุปกรณ์ศิลปะ

จัดเตรียมภำพ

เช่น จัดกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร

เช่น จัดเตรียมนิทำน

จัดเตรียมของเล่น
ส่งชุดกำรเรียนรู้

เช่น ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

อ่ำนนิทำน
กำรปฐมนิเทศ

การส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้านการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การเป็นอาสาสมัครในห้องเรียน
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แนวทำงในกำรแก้ปัญหำผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

จำกมุมมองของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ศึกษำนิเทศก์ ครูผู้สอน และพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรแก้ปัญหำ

ผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูให้เด็กปฐมวัยมี

พัฒนำกำรสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ ซึ่งบุคลำกรที่มีส่วนในกำรก ำหนด

กลไกผลักดันให้นโยบำยดังกล่ำวลงสู่กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ มีบทบำทส ำคัญสรุปได้ดังนี้

บทบาทผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีบทบำทในกำรขับเคลื่อนนโยบำย กำรแก้ปัญหำ
ผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ดังนี้

1. ก ำหนดนโยบำยเรื่องผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นวำระ
เร่งด่วน
2. ส ำรวจปัญหำ และหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย
3. ประชุมครูผู้สอน เพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรแก้ปัญหำผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย
4. ร่วมกับฝ่ำยแผนและศึกษำนิเทศก์เพ่ือจัดท ำแผนเพื่อแก้ปัญหำผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและ
กำรเรียนรู้เด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์

สรุปบทบำทในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ปัญหำภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำร
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บทบาทศึกษานิเทศก์

1) ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้บริหำร ครู เกี่ยวกับภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย

2) ร่วมสร้ำงแนวทำงกำรแก้ปัญหำภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
3) รับฟังปัญหำ และให้ค ำปรึกษำทั้งทำงตรงและทำงอ้อมโดยผ่ำนสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับกำร

แก้ปัญหำภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
4) ลงพ้ืนที่ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำภำวะถดถอย

ทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
5) ให้ก ำลังใจผู้บริหำร ครูและบุคลำกร 

ในกำรแก้ปัญหำภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและ
กำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีบทบำทในกำรแก้ปัญหำผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและ
กำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ดังนี้

1) สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้แบบน ำตนเองให้แก่ผู้เรียน
2) สนับสนุนกำรพัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร กำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำย 

ที่เชื่อมโยงประสบกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันของผู้เรียน
4) สนับสนุนและเตรียมควำมพร้อมทั้ง อุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนำกำรรู้เท่ำกัน

สื่อให้แก่ผู้เรียน
5) สนับสนุนให้มีกำรปรับเนื้อหำกำรเรียน และลดภำระงำนที่มอบหมำยแก่ผู้เรียน
6) สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพที่ดีให้แก่

ผู้เรียน
7) สร้ำงควำมร่วมมือ สื่อสำร และท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำผลกระทบ

ภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
8) สนับสนุนกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ ทั้งสุขภำพกำยและสุขภำพจิต

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
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ศึกษำนิเทศก์ มีบทบำทในกำรสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบำยในกำรแก้ปัญหำผลกระทบภำวะถดถอย
ทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ดังนี้



1) ศึกษำท ำควำมเข้ำใจกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหำภำวะถดถอยทำง
พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

2) สังเกตและคัดกรองภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตำมตัว
บ่งชี้ สภำพที่พึง ประสงค์ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช  2560 
เป็นรำยบุคคล

3) รวบรวมข้อมูลเพื่อวำงแผนในกำรจัดประสบกำรณ์พัฒนำ เด็กตำมควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล 

4) ด ำเนินกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยด้ำนที่
ถดถอย ให้ยืดหยุ่นได้ตำมควำมเหมำะสม โดยมุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่ำนกำรลงมือ
กระท ำด้วยตนเองตำมรูปแบบ Active Learning (AL) 

5) สร้ำงรอยเชื่อมต่อระหว่ำงระดับชั้น โดยก ำหนดสถำนกำรณ์ให้เด็กท ำควำมรู้จัก 
6) หรือสร้ำงควำมคุ้นเคยกับสถำนที่ ครู กลุ่มคนท่ีต้องเก่ียวข้อง

เพ่ือให้เด็กเคยชินกับสถำนกำรณ์ท่ีต้องเจอในอนำคต
7) ประเมินและตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย
8) สรุปผลกำรประเมินและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของพัฒนำกำร

รวมทั้งประสำนควำมร่วมมือ กับผู้ปกครองเพ่ือให้มีส่วนร่วม
ในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก

บทบาทครูปฐมวัย

บทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง

พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีบทบำทในกำรแก้ปัญหำผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำร
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

1) พ่อแม่ผู้ปกครองควรมีเวลำให้กับเด็กในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
2) ฝึกควำมรับผิดชอบ ควำมมีวินัยในตนเอง
3) ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ สร้ำงควำมม่ันใจ ควำมภำคภูมิใจในตนเอง
4) ส่งเสริมให้ลูกมีส่วนร่วมกำรวำงแผนท ำกิจกรรม
5) สังเกตควำมต้องกำรของลูก เช่น ยืดหยุ่นตำมควำมสนใจของเด็ก ค่อยเป็นค่อยไป ไม่

คำดหวัง
6) พูดเชิงบวกกับลูก เช่น ชวนลูกพูดคุย/ถำมค ำถำม รับฟังอย่ำงตั้งใจ เปิดโอกำสให้ลูก

ได้เลือก ชื่นชมให้ก ำลังใจ ฯลฯ

สรุปบทบำทในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ปัญหำภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำร

และกำรเรียนรู้ เด็กปฐมวัย

33

ครูปฐมวัย มีบทบำทในกำรแก้ปัญหำผลกระทบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย ดังนี้



บทบำทในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ปัญหำภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัยข้ำงต้น 

เป็นภำรกิจส ำคัญที่แต่ละฝ่ำยร่วมกันสรุปแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่ก ำลังเผชิญ ซึ่งครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยต้องอำศัยควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรฟ้ืนฟูที่เหมำะสมกับวัยและสอดคล้อง

ตำมสภำพบริบท สังคม ดังแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เพ่ือฟ้ืนฟูพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ใน 

เอกสารเล่มที่ 2 : แนวทางการจัดประสบการณ์เพื่อฟื้นฟูพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

ขณะเดียวกันในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ฟ้ืนฟูทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย เป็นกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยด้ำนที่ถดถอย ให้ยืดหยุ่นได้ตำมควำมเหมำะสม 

โดยมุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่ำนกำรลงมือกระท ำด้วยตนเองตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) ดังรำยละเอียดกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ใน เอกสารเล่มที่ 3 : แนวทางการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก (Active Learning) ระดับปฐมวัย

เอกสำร “แนวทางการพัฒนาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัย” 

“แนวทางการจัดประสบการณ์เพื่อฟื้นฟูพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย” และ “แนวทางการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับปฐมวัย” ทั้ง 3 เล่มนี้จะเป็นแนวทำงให้ครูผู้สอนและผู้ที่

เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยน ำไปใช้เพื่อฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งสำมำรถน ำแนวทำงดังกล่ำวไปออกแบบนวัตกรรมเพ่ือต่อยอดควำมคิดในกำร

วำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับยุคสมัย และมุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยทุกคนสำมำรถเข้ำถึง

โอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีโอกำสเข้ำถึงสิ่งที่จ ำเป็นในกำรส่งเสริมศักยภำพที่ สมวัย

ครอบคลุมพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุล มีพ้ืนฐำนส ำคัญที่เป็นต้นทุนทำงปัญญำส ำหรับพัฒนำทักษะ 

คุณลักษณะและสมรรถนะในกำรด ำรงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงเป็นสุขอันจะน ำไปสู่เสถียรภำพ  

กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีในอนำคต 

สรุปบทบำทในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ปัญหำภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำร
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ถำม-ตอบ

การเร่งเรียนเขียนอ่านในชั้นปฐมวัย ในฐานะศึกษานิเทศก์เราจะพัฒนาส่วนนี้อย่างไร 

ครูมีแนวทางอย่างไรในการสร้างความตระหนัก และสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในการสร้างการเรียนรู้
ฟื้นฟูผลกระทบจากภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัย 

กำรสื่อสำรเป็นประจ ำกับผู้ปกครอง ไม่ใช่กำรสื่อสำรเฉพำะเรื่องท่ีคิดว่ำส ำคัญ แต่ต้องต่อเนื่อง 
สม่ ำเสมอตลอดปีกำรศึกษำ จะช่วยให้ผู้ปกครองเข้ำใจได้ว่ำครูคอยสนับสนุนผู้ปกครอง สื่อ 
อุปกรณ์ ควำมรู้ ในกำรท ำกิจกรรม

การใช้เวลาหน้าจอมือถือมีผลกระทบต่อภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง

การแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ใช้กระบวนการนิเทศภายในอย่างไรบ้าง

ทั้งกำรนิเทศแบบทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร หัวใจของกำรพัฒนำเด็กอยู่ที่กำรนิเทศภำยใน ผู้บริหำร
ต้องให้ควำมส ำคัญ ให้เวลำ กับกำรนิเทศภำยใน แบบทำงกำร มีแผนก ำหนดแล้ว บอกครูว่ำช่วงเวลำ
ใดกิจกรรมใด เอำแผนมำดู แบบไม่เป็นทำงกำร ผู้บริหำรต้อง ให้ควำมส ำคัญ ให้เวลำ

แก้ปัญหาการเร่งให้เด็กเรียนเขียนอ่านได้อย่างไร ในขณะที่เด็กปฐมวัยได้รับผลกระทบจากภาวะถดถอย
ทางพัฒนาการและการเรียนรู้ 

เรื่องกำรอ่ำนออกเขียนได้ ไม่ใช่หลักกำรส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพรำะหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ที่แท้จริงนั้น  คือ เร่งให้พัฒนำกำรทุกด้ำนเป็นไปตำมวัย หำกทุกด้ำนเป็นไปตำมวัยแล้ว พอเด็กข้ึน ป.1 แล้ว 
จะสำมำรถต่อยอดกันอย่ำงลงตัว

กับกำรนิเทศภำยใน เดินผ่ำนห้องเรียนไม่ใช่จับผิดครู แต่เพ่ือดูและให้ก ำลังใจ กำรจัดสิ่งแวดล้อม 
กำรติดสื่อในระดับสำยตำ กำรจัดมุมที่หลำกหลำย เพรำะสิ่งที่จัดต้องมีควำมหมำยจำกตัวเด็ก 
หมั่นหำข้อมูลใหม่ๆท่ีเชื่อถือได้ ให้ครูมีส่วนร่วม แชร์สิ่งท่ีคิด ท ำ ชื่นชม ให้ก ำลังใจ Support ครู
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ท ำแผนงำนโครงกำร สร้ำงควำมเข้ำใจ กับทำงผู้บริหำรโรงเรียน คุณครู เน้นกำรสื่อสำรควำมเข้ำใจกับ
ผู้ปกครองที่เข้ำใจผิดว่ำกำรเร่งอ่ำน-เขียน ในชั้นอนุบำลปีที่ 3 จะส่งต่อผลสัมฤทธิ์ในด้ำนภำษำไทยหรือ
ทำงกำรเรียนในระดับประถมศึกษำ ทั้งนี้ให้พัฒนำภำษำอย่ำงถูกวิธี ไม่ใช่ละเลยกำรอ่ำนเขียน แต่ต้อง
พัฒนำอย่ำงเหมำะสมกับพัฒนำกำร อำทิ ใช้แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ กำรใช้ภำษำที่มี
ควำมหมำยกับชีวิตประจ ำวัน เด็กใช้ค ำคุ้นเคย เน้นกำรสื่อสำร แต่ต้องถูกวิธีถูกพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

ควรมีกำรควบคุมกำรใช้ อย่ำลืมว่ำเด็กต่ ำกว่ำ 2 ปี ไม่ควรใช้เทคโนโลยีหน้ำจอต่ำง ๆ ขณะที่ เด็ก 3 ปีขึ้นไป
มีงำนวิจัยก ำหนดไว้ว่ำไม่ควรเกิน 1-2 ชั่วโมง แต่ใน 1 ชั่วโมงที่ใช้ ให้เด็กได้ท ำกิจกรรมอ่ืน 5 นำที 
และกิจกรรมที่ท ำจะต้องเป็น กิจกรรมที่ active อย่ำใช้เทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นแบบฝึกฝนหรือท่องจ ำ 
ต้องมีเป้ำหมำยว่ำให้เขำใช้เพื่อให้เกิดพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ โดยต้องอำศัยควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย
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ที่ปรกึษำ

ผูร้ับผดิชอบโครงกำร

ดร. วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
นำงภำวิณี  แสนทวีสุข
นำงกันยำ แสนวงษ์
นำงสำวกมลชนก ผ่ำนส ำแดง
นำงสำวนันทพร ณ พัทลุง
นำงสำวปิยพร สุขเสียง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำหลักสูตรและส่งเสริมกำรศกึษำปฐมวัย
ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

ดร. อัมพร พินะสำ
ดร. เกศทิพย์ ศุภะวำนิช

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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คณะท ำงำน

นำยสุรินทร์ มั่นประสงค์
รองศำตรำจำรย์พัชรี ผลโยธิน
นำงสำววรนำท รักสกุลไทย
นำงวำทินี ธีระตระกูล                                  
นำงเอมอร  รสเครือ                                     
นำยอำรมณ์  วงศ์บัณฑิต
นำงรุ่งรวี  กนกวิบูลย์ศรี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุไรวรรณ   มีเพียร
นำงสำวอุทัย ธำรมรรค  
นำงจุฬำลักษณ์  พงษ์สังข์
นำงนิทรำ  ช่อสูงเนิน  
นำงวรรณภำ  มังบู่แว่น

ผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 1
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกษมพิทยำ (แผนกอนุบำล)
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ
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คณะท ำงำน

นำงสำวสุทธำภำ  โชติประดิษฐ์
นำยสมบัติ  เนตรสว่ำง               
นำยชัยวุฒิ  สินธุวงศำนนท์
นำงสุรัสวดี  จันทรกุล
นำงหริณญำ รุ่งแจ้ง                      
นำงสำวธิติมำ  เรืองสกุล                       
นำงเพ็ญศรี  ศรีรอด  ประเทียบอินทร์
นำงสุนิทรำ  พรมมล
นำงดวงทิพย์  เพ็ชรนิล
นำงสำวประภำนิช เพียรไพฑูรย์
นำงสำวศิวพร  นิลสุข                   
นำงปฤษณำ  ด ำรงค์ชีพ                        
นำยบรรพต ขันค ำ
นำยประชัน แสนใจ
นำงสำวชุตินันท์ จันทรเสนำนนท์
นำงสุพร  โขขัด
นำงสำวจีเรียง  บุญสม
นำยกว้ำง  ผลสุข
นำงจ ำลองลักษณ์  ก้อนทอง
นำงสำวปณิตำ  ศิลำรักษ์

อำจำรย์ประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.นครรำชสีมำ เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.ปทุมธำนี เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.นรำธิวำส เขต 2
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.ชุมพร เขต 2
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.พะเยำ เขต 2
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.เชียงรำย เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1
ครู โรงเรียนอนุบำลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมเฒ่ำ สพป.กำญจนบุรี เขต 1
ครู โรงเรียนบ้ำนค้อโนนเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ครู โรงเรียนชุมชนบึงบำ สพป.ปทุมธำนี เขต 2
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองขำม สพป.รำชบุรี เขต 1
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นำยวิเชียร มณีโชติ 
นำยสรวุธ ตันเหมนำยู
นำงสำวอะวำตีฟ  สะมุ
นำยวีระยุทธ์ มำมะ
นำงสำวยูเรซ่ำ กูโน 
นำงสำวฮุสณี  ลำเต๊ะบือริง
นำงสำวฮำบีบะห์ ตูแวดือรำแม

ครู โรงเรียนบ้ำนลำแล สพป.นรำธิวำส เขต 2
ครู โรงเรียนบ้ำนโคกยำมู สพป.นรำธิวำส เขต 2
ครู โรงเรียนบ้ำนสะหริ่ง สพป.นรำธิวำส เขต 2
ครู โรงเรียนบ้ำนลำแล สพป.นรำธิวำส เขต 2
ครู โรงเรียนบ้ำนโคกมือบำ มิตรภำพที2่23  สพป.นรำธิวำส เขต 2
ครู โรงเรียนบ้ำนกรือซอ สพป.นรำธิวำส เขต 2
ครู โรงเรียนบ้ำนหัวคลอง สพป.นรำธิวำส เขต 2




