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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 

เล่มที่ 1 แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

เล่มที่ 2 แนวทางการจัดประสบการณ์เพ่ือฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

เล่มที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับปฐมวัย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักวิชาการศึกษา
ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ท าให้เอกสารดังกล่าวทั้ง 3 เล่ม ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ และ
มีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป

(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
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บทน ำ

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ในระยะที่ผ่ำนมำ ส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินชีวิตของคนเรำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกๆ ด้ำน รวมทั้งด้ำนกำรศึกษำ เนื่องจำกสถำนศึกษำส่วนใหญ่ไม่
สำมำรถเปิดท ำกำรเรียนกำรสอนได้ตำมปกติ และมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้จำกกำรเรียน
ในห้องเรียนปกติไปเป็นกำรเรียนรู้ แบบ Online , On-hand , On-air หรือแบบผสมผสำน ผู้เรียนเรียนรู้ผ่ำน
ใบควำมรู้ ใบงำน หรือเรียนรู้ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นกำรแก้ปัญหำผลกระทบต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูและกำรเรียนรู้ของนักเรียน แต่ในขณะเดียวกันผู้เรียนต้องเสียโอกำสในกำรเรียนรู้
ตำมปกติ ท ำให้นักเรียนไม่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ไม่มีโอกำสได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรลงมือท ำงำนร่วมกันเป็น
กลุ่ม กำรมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพ่ือนๆน้อยลงหรือไม่มีเลย ท ำให้กำรเรียนรู้ไม่เป็นไปตำมหลักจิตวิทยำกำร
เรียนรู้ และไม่เต็มตำมศักยภำพท่ีควรจะเป็น โดยเฉพำะเด็กปฐมวัยที่เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น กำรลงมือกระท ำ กำรมี
ปฏิสัมพันธ์กับครู กับเพ่ือน และสิ่งแวดล้อม กำรลองผิดลองถูก และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็น
ผู้สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวก กำรที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถเปิดท ำกำรเรียนกำรสอนได้ตำมปกติหรือกำร
ได้รับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนไป ในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยนั้นไม่เพียงส่งผลต่อ
กำรเรียนรู้แต่ยังส่งผลต่อพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ของเด็กปฐมวัยอีกด้วย กำรขำดโอกำสในกำรได้รับกำรจัด
ประสบกำรณ์ผ่ำนกำรเล่นและลงมือท ำ หรือเรียนรู้อย่ำงไม่ต่อเนื่อง หรือเรียนรู้จำกวิธีกำรที่ไม่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรควำมสนใจ หรือไม่เหมำะสมกับวัย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมหรือควำมสำมำรถน้อยลง 
หรือไม่เต็มศักยภำพตำมวัย ถือเป็นภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้

จำกกำรประเมินพัฒนำกำรและกำรสะท้อนผลกำรสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยจำกครูผู้สอนและ
ผู้เกี่ยวข้อง พบว่ำ ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันมีเด็กปฐมวัยที่มีพฤติกรรมหรือควำมสำมำรถไม่เป็นไปตำมวัย หรือมี
ภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ ซึ่งอำจเกิดจำกควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนควำมพร้อมของครอบครัว
ที่ต่ำงกัน กำรไม่ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้เหมำะสมตำมวัย หรือกำรเสีย
โอกำสในได้รับกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ส่งผลกระทบต่อ
พัฒนำกำรของเด็ก ในทุกด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ เช่น กำรเจริญเติบโต 
ควำมแข็งแรงของกำรใช้กล้ำมเนื้อเล็ก-ใหญ่ กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ ำวัน กำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำร 
กำรเล่นและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน กำรคิดและกำรแก้ปัญหำ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ไปพร้อมกันด้วย ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียน ครู 
ศึกษำนิเทศก์ และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องร่วมมือกันวำงแผนและก ำหนดวิธีกำร หรือแนวทำงกำรฟ้ืนฟูภำวะ
ถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่ำงถูกต้องเพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้
ที่ดียิ่งข้ึน
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กำรจัดประสบกำรณ์เพ่ือฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยควรด ำเนินกำรวิเครำะห์ให้ทรำบพฤติกรรม หรือควำมสำมำรถที่เป็นภำวะเสี่ยงของเด็กปฐมวัย
รำยบุคคล หรือรำยกลุ่มย่อย น ำไปออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ เชื่อมโยงสภำพที่พึงประสงค์
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 เลือกใช้ประสบกำรณ์ส ำคัญที่เหมำะสม ไปจัดท ำ
แผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้แบบลงมือกระท ำ ได้รับ
โอกำสในกำรเลือก และจัดกระท ำกับสื่อ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและได้รับกำรสนับสนุนจำกบุคคล
ที่เก่ียวข้อง ได้ใช้ควำมคิด น ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง ดังนี้

1) การวิเคราะห์ภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้
กำรวิเครำะห์ภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยถือเป็นหน้ำที่ของครู

ปฐมวัยอีกหน้ำที่หนึ่งในสถำนกำรณ์ที่ได้รับผลกระทบเมื่อเด็กไม่ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์โดยตรง
จำกครูผู้สอน วิธีกำรที่เหมำะสมส ำหรับกำรวิเครำะห์ภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย ได้แก่ กำรสังเกตพฤติกรรม กำรตรวจผลงำน กำรสอบถำมพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้อง
ที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็ก เพ่ือรวบรวมข้อมูลพัฒนำกำรของเด็กตำมวัย อำจสังเกตจำกกำรปฏิบัติ
กิจวัตรประจ ำวันของเด็กทั้งที่โรงเรียนและบ้ำน ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน/กิจกรรม สังเกตพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดประสบกำรณ์น ำไปสู่กำรวิเครำะห์ และให้คุณภำพผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัย 
ส ำหรับเด็กบำงคนอำจใช้เครื่องมือในกำรตรวจสอบและวินิจฉัยภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและ
กำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เช่น กำรใช้คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) เป็นต้น 
ครูผู้สอนรวบรวมข้อมูล ผลกำรสังเกต กำรสอบถำม หรือกำรใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง น ำผลไป
เทียบเคียงกับเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรตำมสภำพที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และมำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ในแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้ หากพบว่าเด็กมี
พัฒนาการไม่สมวัยตำมสภำพที่พึงประสงค์ให้คำดว่ำเด็กอำจมีภำวะเสี่ยงในกำรเรียนรู้ ดังนั้น 
ครูปฐมวัยควรจัดประสบกำรณ์และกิจกรรมเสริมเพ่ือฟ้ืนฟู แก้ไข และส่งเสริมพัฒนำกำรอย่ำงเร่งด่วน 
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แนวทางการจัดประสบการณ์

ในปีงบประมำณ 2565 สพฐ ได้จัดท ำ โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต“เด็กปฐมวัย” 
โดยมีจุดเน้นส าคัญเพ่ือแก้ไขภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เนื่องจำก
สถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 กำรที่เด็กปฐมวัยขำดโอกำสในกำรได้รับกำรจัด
ประสบกำรณ์ หรือได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพัฒนำกำรและเกิดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมตำมวัย
อย่ำงไม่เพียงพอ ไม่ต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมสนใจ หรือไม่เหมำะสมกับวัย ท ำให้
เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมหรือควำมสำมำรถไม่เต็มศักยภำพตำมวัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของครูเกี่ยวกับภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและเพื่อ
พัฒนำควำมสำมำรถและทักษะของครูในกำรออกแบบแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์เพ่ือฟ้ืนฟูภำวะ
ถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยต่อไป



2) การจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ผลจำกกำรวิเครำะห์ภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัย
ควรคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีลักษณะกำรถดถอยต่ำงๆ สถำนศึกษำและครูปฐมวัย สามารถ
ด าเนินการฟื้นฟู แก้ไข ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยได้ แบ่งเป็น 4 ด้ำน ดังนี้ 

ด้านร่างกาย พฤติกรรมที่ถดถอย คือ กำรใช้มือ-ตำประสำนสัมพันธ์
กันโดยเฉพำะกำรใช้กรรไกรปลำยมนตัดกระดำษ ใบไม้ ริบบิ้น หรือพลำสติก 
เมื่อเด็กไม่ได้รับกำรฝึกฝนควำมสำมำรถในกำรใช้กรรไกรจะลดลง หรือท ำ
ไม่ได้เลย 

ด้านอารมณ์ จิตใจ พฤติกรรมที่ถดถอย คือ กำรแสดงควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ซึ่งเป็น
พ้ืนฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำไปสู่กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง เมื่อเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเด็กก็ขำดโอกำส
ที่จะได้ฝึกฝน เรื่องกล้ำพูดกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ เช่น กำรเล่ำเรื่องรำว
จำกผลงำนภำพวำด ชิ้นงำนศิลปะ รวมทั้งกำรแสดงควำมพอใจในผลงำนและควำมสำมำรถ
ของตนเองและผู้อ่ืน นอกจำกนั้นสิ่งส ำคัญที่เด็กเสียโอกำสอย่ำงมำกคือ กำรฝึกฝนพฤติกรรม
ควำมรับผิดชอบเมื่อเด็กไปโรงเรียน เด็กจะได้ฝึกให้ท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจนส ำเร็จด้วยตนเอง 
เช่น กำรดูแลรักษำควำมสะอำดห้องเรียน กำรรดน้ ำต้นไม้ กำรเก็บขยะ เป็นต้น

ด้านสังคม เกี่ยวกับกำรพัฒนำให้มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในประเด็นกำรประหยัดและพอเพียง เด็กปฐมวัยควรได้รับกำรฝึกฝนในเรื่องกำรใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่ำงประหยัด และพอเพียงด้วยตนเอง เช่น กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด กำรใช้แป้งทำหน้ำและ
ยำสีฟันอย่ำงเหมำะสม กำรใช้วัสดุ และวัสดุเหลือใช้มำสร้ำงชิ้นงำนอย่ำงประหยัดและพอเพียง รวมทั้ง
กำรฝึกปฏิบัติตนเบื้องต้นในกำรเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ซึ่งเด็กปฐมวัยควรได้รับกำรฝึกให้รู้จัก
กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยกำรท ำงำนเป็นกลุ่มผ่ำนงำนศิลปะ หรือกำรเล่นต่ำง ๆ แต่พฤติกรรม
เหล่ำนี้เด็กจะไม่ได้รับกำรฝึกฝนเลย เพรำะเด็กไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียน ดังนั้น ควำมสำมำรถในกำร
ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดกับเพ่ือนอย่ำงสันติวิธีในสถำนกำรณ์ที่มีควำมขัดแย้งก็จะ
ลดลง หรือแก้ปัญหำเชิงบวกไม่ได้เลย

ด้านสติปัญญา ควำมสำมำรถด้ำนสติปัญญำมีประเด็น
ส ำคัญเรื่องกำรใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย และควำมสำมำรถ
ในกำรคิดที่เป็นพ้ืนฐำนในกำรเรียนรู้ เมื่อเด็กต้องอยู่บ้ำนไม่สำมำรถ
ไปโรงเรียนได้ เด็กจะมีโอกำสได้สนทนำพูดคุยโต้ตอบกับสมำชิก
ภำยในครอบครัว หรือคนรอบข้ำงแวดล้อมของตนเองเท่ำนั้น แต่สิ่ง
ที่เด็กจะขำดโอกำสฝึกฝน คือ กำรฝึกเล่ำเป็นเรื่องรำวต่อเนื่องได้ซึ่ง
ส่วนใหญ่ครูจะอ่ำนหนังสือหรือเล่ำนิทำนให้ฟัง แล้วกำรตั้งค ำถำม
ให้เด็กเล่ำเรื่องย้อนกลับ หรือตอบค ำถำม เป็นต้น
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ด้านร่างกาย 

ตัวอย่างพฤติกรรมถดถอยทางพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดกิจกรรมฟื้นฟูภาวะถดถอย
ทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กไม่สำมำรถใช้กรรไกรปลำยมนตัดกระดำษ
ให้ขำดออกจำกกัน หรือตัดกระดำษตำมแนวเส้น
ที่ก ำหนดได้

ให้เด็กฝึกฉีกกระดำษให้ขำดออกจำกกันด้วยมือเปล่ำ 
เ พ่ื อฝึ กกำร ใช้ มื อและตำ ประสำนสัม พันธ์กั น 
และเข้ำใจควำมหมำยของค ำว่ำ “ขำดออกจำกกัน” 
เมื่อให้เด็กใช้กรรไกร ควรสำธิตวิธีกำรจับกรรไกร
ที่ถูกต้องฝึกกำรตัดวัสดุที่ตัดขำดง่ำย ขนำดเล็ก ๆ 
เช่น หลอดดูด ริบบิ้น ฯลฯ จำกนั้นให้ตัดกระดำษ
ตำมแนวเส้นตรงที่ก ำหนดให้ขำดออกจำกกัน แล้วจึง
ฝึกตัดกระดำษตำมแนวเส้นที่ยำกขึ้น เช่น เส้นโค้ง 
เส้นซิกแซก เส้นรอบรูปสำมเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และ
วงกลม

เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยไม่คล่องแคล่ว ยังทรงตัว
ได้ไม่ดี

ให้เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงอิสระในพ้ืนที่โล่งแจ้ง 
เล่นปีนป่ำย โหน มุมดลอด เล่นเครื่องเล่นสนำม 
ให้เด็กฝึกเดินตำมแนวเส้น หรือทรงตัวบนอุปกรณ์
ผ่ำนเกม กำรละเล่นกลำงแจ้ง เล่น ลิ งชิ งบอล 
ไก่ขำหัก หรือฝึกปั่นจักรยำนสำมล้อ
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ด้านอารมณ์ จิตใจ 

ตัวอย่างพฤติกรรมถดถอยทางพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดกิจกรรมฟื้นฟูภาวะถดถอย
ทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กไม่กล้ำพูด กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์

เด็กแสดงควำมพอใจ ในผลงำนและควำมสำมำรถ
ของตนเองและผู้อ่ืน

พูดคุยกับเด็กบ่อย ๆ ในสิ่งที่เด็กสนใจ ผ่ำนกิจวัตร
ประจ ำวัน สนทนำผ่ำนกำรเล่น เช่น ดูรูปภำพและชี้
รูปภำพ บัตรค ำ เล่ำนิทำน อ่ำนหนังสือ ร้องเพลง 
เล่นบทบำทสมมติ ท ำให้กำรสื่อสำรเป็นเรื่องที่
สนุกสนำน พูดแสดงควำมรู้สึกเกี่ยวกับตัวละครใน
นิทำน ผลงำนศิลปะ รวมทั้งแสดงสีหน้ำท่ำทำงตำม
เพลง แสดงบทบำทสมมติตำมตัวละครในนิทำน

เปิ ด โ อก ำส ให้ เ ด็ ก มี ส่ ว น ร่ ว ม ในกำ รตั ด สิ น ใ จ 
เลือกท ำกิจกรรมเอง บอกได้ว่ำตนเองเป็นอย่ำงไร 
ท ำอะไรได้บ้ำงบอกควำมเหมือนควำมแตกต่ำง
ของตนเองและผู้ อ่ืน ฝึกให้เด็กพูดแสดงควำมรู้สึก 
แสดงควำมคิด เห็ น  ยอมรั บและชื่ นชมผลงำน
ของตนเองและเพ่ือน รวมทั้งจัดแสดงผลงำนของเด็ก
ทุกคน



กำรจดักจิกรรมเพือ่ฟืน้ฟูภำวะถดถอยทำงพฒันำกำร
และกำรเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั

10

ด้านสังคม

ตัวอย่างพฤติกรรมถดถอยทางพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดกิจกรรมฟื้นฟูภาวะถดถอย
ทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยไม่ส ำเร็จด้วยตนเอง 

เด็กใช้สิ่งของ เครื่องใช้ อย่ำงไม่ประหยัด

เด็กแก้ไขปัญหำในกำรเล่นหรือท ำงำนโดยใช้
ควำมรุนแรง 

ให้ เด็ กท ำ กิจวั ตรประจ ำวันด้วยตนเองอย่ ำง
สม่ ำเสมอ เช่น รับประทำนอำหำร เข้ำห้องน้ ำ 
แปรงฟัน และฝึกให้เด็กเก็บของเล่นของใช้เข้ำที่
ด้วยตนเอง และก ำหนดข้อตกลงร่วมกัน ในกำรดูแล
รักษำควำมสะอำดห้องเรียน และสิ่งแวดล้อม เช่น 
ทิ้งขยะ ปัด กวำด เช็ด ถู รดน้ ำต้นไม้

สนทนำและยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรใช้
สิ่งของเครื่องใช้ อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ เช่น 
กำรปิด-เปิดก๊อกน้ ำ กำรใช้ยำสีฟัน กำรใช้แป้ง 
กำรใช้สีเทียน และกำรรับประทำนอำหำรไม่เหลือทิ้ง

ให้เด็กมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดข้อตกลงในกำรเล่น 
เปิดโอกำสให้เด็กได้เล่น หรือท ำกิจกรรมร่วมกับ
เพ่ือนตำมควำมสนใจ และโดยปฏิบัติตำมกติกำ หรือ
ข้อตกลง ตั้งค ำถำมง่ำยๆ ให้เด็กคิด ตัดสินใจและ
เลือกวิธีกำรแก้ปัญหำจำกนิทำน หรือสถำนกำรณ์
ควำมขัดแย้งโดยไม่ใช้ควำมรุนแรง และชื่นชม 
ให้ก ำลังใจ เมื่อเด็กสำมำรถแก้ปัญหำได้โดยไม่ใช้
ควำมรุนแรง เพ่ือให้เห็นคุณค่ำในตนเอง
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ด้านสติปัญญา 

ตัวอย่างพฤติกรรมถดถอยทางพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดกิจกรรมฟื้นฟูภาวะถดถอยทาง
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กพูดและเล่ำเรื่องรำวเป็นค ำ วลี ไม่เป็นประโยค
ที่ต่อเนื่องได้

เด็กไม่สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของสิ่งต่ำงๆ 
หรือเหตุกำรณ์จำกกำรสังเกตโดยใช้ประสำท
สัมผัสได้

เด็กไม่สำมำรถอธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำด้วยตนเอง

เปิดโอกำสให้เด็กพูด หรือบอกเล่ำในสิ่งที่เด็กสนใจ และ
ประทับใจ ให้เด็กฟังนิทำน และสนทนำ ตอบค ำถำม
เกี่ยวกับนิทำน ในประเด็น ใคร ท ำอะไรที่ไหนกับใคร 
เมื่อไร อย่ำงไร หรือให้เด็กเล่ำเรื่องย้อนกลับ จำกกำรฟัง
นิทำน รวมถึงเล่ำ เรื่องรำวที่พบในชีวิตประจ ำวัน  
เล่ำข่ำว หรือเรื่องท่ีสนใจและประทับใจ

1. จัดสื่อของจริงใกล้ตัว ที่มีลักษณะ รูปร่ำง ผิวสัมผัส 
กลิ่น รส เสียง ที่กระตุ้นให้เด็กได้สังเกตโดยใช้ประสำท
สัมผัสทั้งห้ำ เช่น สัตว์ พืช สิ่งของเครื่องใช้ ดิน น้ ำ 
ท้องฟ้ำ

2. ให้เด็กได้สังเกตกำรเปลี่ยนแปลงของธรรมชำติ 
สิ่งต่ำงๆ รอบตัวอย่ำงหลำกหลำย เช่น กำรเปลี่ยนแปลง
ขอ ง ร่ ำ ง ก ำย มนุ ษ ย์  สั ต ว์  พื ช เ มื่ อ เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต
กำรเปลี่ยนแปลงของลมฟ้ำอำกำศ กำรเปลี่ยนแปลงของ
วัตถุสิ่งของเครื่องใช้

3 .  ฝึ ก ให้ เด็ ก ได้บอกควำมสัม พันธ์ ของสิ่ งต่ ำ ง  ๆ 
ที่ เ กิ ด จ ำกกำร เปลี่ ย นแปลงของธ ร รมชำติ แล ะ
สิ่งต่ำงๆ รอบตัว เช่น ถ้ำปล่อยสิ่งของจำกที่สูงแล้ว
สิ่ งของจะตกลงมำ ถ้ำเรำรับประทำนอำหำรแล้ว
ไม่แปรงฟันอำจท ำให้ฟันผุได้

ให้เด็กส ำรวจเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวัน และสนทนำ
เกี่ยวกับสำเหตุและผลที่เกิดขึ้น เช่น กำรทิ้งขยะไม่ถูกที่
จะท ำให้บริเวณนั้นสกปรก หรือทดลองอย่ำงง่ำยเกี่ยวกับ
สิ่งต่ำง ๆ รอบตัวแล้วอธิบำยสำเหตุและผลที่เกิดขึ้น เช่น 
เมื่อโยนลูกบอลที่ออกแรงแตกต่ำงกันแล้วบอกได้ว่ำเมื่อ
ออกแรงมำกลูกบอลจะไปไกล
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ด้านสติปัญญา 

ตัวอย่างพฤติกรรมถดถอยทางพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดกิจกรรมฟื้นฟูภาวะถดถอย
ทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กเกิดควำมลังเล หรือไม่กล้ำตัดสินใจในเรื่อง
ง่ำยๆ และไม่ยอมรับผลที่เกิดขึ้น

เ ด็ กส ร้ ำ ง ผล ง ำนศิ ลปะ ในลั กษณะ เดิ ม ๆ
ไม่มีควำมแปลกใหม่

เด็ก ใช้ประโยคค ำถำมในกำรค้นหำค ำตอบ
เรื่องต่ำงๆ น้อย

ให้เด็กตัดสินใจและเลือกวิธีเล่น ท ำกิจกรรม ท ำงำน 
ห รื อ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร ป ร ะ จ ำ วั น  เ ช่ น 
กำรแบ่งของเล่นให้เพียงพอกับจ ำนวนของเพ่ือน
ในกลุ่ม รวมทั้งเปิดโอกำสให้เด็กมีส่วนร่วมในกำร
วำงแผนและลงมือแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเล่น 
หรือในชีวิตประจ ำวัน หรือขณะท ำกิจกรรม เช่น 
กำรตัดสินใจเลือกวัสดุเหลือใช้มำประดิษฐ์สิ่งของ 
หรือท ำชิ้นงำนต่ำง ๆ

ให้เด็กได้สร้ำงภำพ หรือผลงำนศิลปะอย่ำงอิสระ 
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรวำด ปั้น ฉีก ตัด ปะ 
ประดิษฐ์ชิ้นงำน จำกวัสดุที่หลำกหลำย 

ใ ช้ ค ำ ถ ำ ม กั บ เ ด็ ก ใ น ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ ต่ ำ ง ๆ 
ในชีวิตประจ ำวัน  นิทำน หรือเรื่ องรำวต่ำงๆ 
ที่น่ำสนใจอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น ใคร ท ำอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร อย่ำงไร เพรำะอะไร รวมทั้งกระตุ้นให้เด็ก
ตั้งค ำถำมจำกกำรสังเกตสิ่งต่ำงๆ รอบตัว กำรไป
ศึกษำนอกสถำนที่  กำรปลูกพืช กำรเลี้ยงสัตว์ 
กำรทดลองอย่ำงง่ำย ๆ 



แนวทำงกำรตดิตำมตรวจสอบภำวะถดถอย
ทำงพฒันำกำรและกำรเรยีนรู ้

กำรติดตำม ตรวจสอบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ครูปฐมวัย
รวบรวมข้อมูล ผลจำกกำรรจัดประสบกำรณ์ หรือกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟู แก้ไข หรือ ส่งเสริมพัฒนำกำรของ
เด็กที่เกิดภำวะถดถอยในแต่ละด้ำน หรือตำมสภำพที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย กำรติดตำมตรวจสอบ
เป็นกำรติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำง
พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ จะท ำให้ทรำบข้อมูล ว่ำเด็กมีพัฒนำกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย คือ มีควำมพร้อม 
หรือมีภำวะถดถอยลดลงหรือไม่อย่ำงไร อำจด ำเนินกำรได้ ดังนี้

1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำม ตรวจสอบ ได้แก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย หรือ หัวหน้ำ
ระดับปฐมวัย หรือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่ต้องด ำเนินกำรร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย

2. กำรติดตำม ตรวจสอบ เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดประสบกำรณ์/กิจกรรม ของครูผู้สอนที่ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และสอดคล้องสภำพจริงของเด็กปฐมวัย

3. ออกแบบและวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้
ให้เป็นระบบ ดังนี้

3.1 ระบุพฤติกรรมที่ถดถอยของผู้เรียนมีพฤติกรรมใดบ้ำง 

3.2 วิธีกำรติดตำม ตรวจสอบ และเครื่องมือที่ใช้

3.3 ช่วงเวลำหรือปฏิทินในกำรด ำเนินงำนติดตำม ตรวจสอบ 

4. ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ หรือบูรณำกำรระบบกำรนิเทศภำยในของโรงเรียน

5. วิเครำะห์ข้อมูล และสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ของเด็กปฐมวัยเป็นรำยบุคคล เพ่ือน ำ
ข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์ หรือพัฒนำเด็กเป็นรำยบุคคล และประสำนควำมร่วมมือ
กับผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง

6. ในกรณีที่ครูปฐมวัยจัดประสบกำรณ์หรือกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟู แก้ไขภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำร
และกำรเรียนรู้ประสบผลส ำเร็จ สถำนศึกษำควรส่งเสริมให้ครูจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติที่ประสบ
ผลส ำเร็จ เพ่ือเผยแพร่ กรณีท่ีมีปัญหำ สถำนศึกษำอำจใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา

7. กรณีเด็กปฐมวัยที่มีแนวโน้มภำวะถดถอยทำงพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ เกินควำมสำมำรถของ
ครูปฐมวัยในกำรฟ้ืนฟู หรือแก้ไข พฤติกรรม ครูผู้สอนควรส่งต่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ควำมสำมำรถทั้ง
ภำยในสถำนศึกษำ หรือนอกสถำนศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป
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เอกสำรอำ้งองิ

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ. กระทรวงศึกษำธิกำร. (๒๕๖๑). คู่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส ำหรับเด็กอำยุ ๓-๖ ปี. กรุงเทพมหำนคร
: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกัด.

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ. กระทรวงศึกษำธิกำร. (๒๕๖๐). หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐. กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ำกัด.



ท ี่ปรกึษำ

ผูร้บัผดิชอบโครงกำร
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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คณะผูจ้ดัท ำ

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  มังบูแ่ว่น
นำงสำวสุทธำภำ  โชติประดิษฐ์
นำยสมบัติ  เนตรสว่ำง               
นำยชัยวุฒิ  สินธุวงศำนนท์
นำงสุรัสวดี  จันทรกุล
นำงหริณญำ รุ่งแจ้ง                      
นำงสำวธิติมำ  เรืองสกุล                       

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
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
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คณะผูจ้ดัท ำ

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

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

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 สพป.นรำธิวำส เขต 2
มิตรภำพที2่23
ครู โรงเรียนบ้ำนกรือซอ สพป.นรำธิวำส เขต 2
ครู โรงเรียนบ้ำนหัวคลอง สพป.นรำธิวำส เขต 2
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