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1. หลักการเหตุผลและความส าคญัการวจิัย 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการศึกษายังคงเป็นเครื่องมือหลักที่ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้เป็น  
อย่างดี บุคคลในทุกช่วงวัยจึงควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา โดยได้รับการพัฒนาตามสิทธิ
อย่างเสมอภาคและทั่วถึง ทั ้งนี ้ ช่วงวัยที ่ควรได้รับการพัฒนาและปลูกฝังการศึกษาเพื ่อให้เกิด
พัฒนาการในทุกด้าน คือ “เด็กปฐมวัย” ซึ่งเป็นบุคคลแรกเกิดจนถึงผู้ที่มีอายุต ่ากว่าหกปี เนื่องจากเด็ก
ปฐมวัยถือเป็นรากฐานของสังคมและประเทศชาติ การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
และให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุดในระยะยาว โดยจะคืนผลตอบแทนกลับมาในอนาคตมากถึง 7 เท่า 
เป็นทั้งการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศและช่วยลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อีกด้วย (สุริยา ฆ้องเสนาะ, 2558) การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในด้านอารมณ์ ความคิด บุคลิกภาพ ทักษะ
ต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา จึงมีความส าคัญและอาจมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างจาก  
ช่วงวัยอื่น ดังนั้น ในบริบทของสถานศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรัก ความเข้าใจ  
ความสามารถ และประสบการณ์ของครูปฐมวัย ผู ้ดูแลเด็ก และครูผู ้ช่วย ที ่จะร่วมกันดูแลและ
ด าเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม การจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยจึงมีบทบาทส าคัญอย่างมาก ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาเด็กอย่างเป็น
องค์รวมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ลดความเหลื่อมล ้า และเสริมสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แก่เด็ก โดยมีครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เป็นผู้ด าเนินการหลัก  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579) มีเป้าหมายหลักให้คน “อยู่ดี มีสุข โดยฉพาะเด็ก 
“ให้มีทักษะ พัฒนาการสมวยั แข็งแรง EQ สูง แก้ปัญหาเป็น วินัยดี มีคุณธรรม” แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีหนึ่ง
ในเป้าหมายส าคัญให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ให้เด็กทุกคนมีการพัฒนารอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ได้ระบุในหมวด 1 การจัดตั้ง
กองทุน มาตราที่ 5 ข้อ 1 และข้อ 3 ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) ขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโดยกล่าวถึงการส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อให้เด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสม
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กับวัย (ข้อ 1) และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของครูในการจัดการเรียนการสอน ด้วยการ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน (ข้อ 3)  

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อท าการศึกษาวิจัย
และค้นหาแนวทางในการพัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ 
และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล ้า  
ในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม ซึ่งด าเนินการมาแล้วในระยะหนึ่งโดยมีสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง 
คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีความโดดเด่น 
มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนา  
เด็กปฐมวัย และจัดหลักสูตรส าหรับการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เป็นผู้ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยและท าให้ได้ข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
ที่มีความหลากหลายภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งควรมีการน าข้อค้นพบที่ได้จากรายงานวิจัยมา
ท าการศึกษาสังเคราะห์เพื่อถอดองค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตและพัฒนาครู อาทิ 
กระบวนการด าเนินงานในระบบการผลิตและระบบการพัฒนาครู รูปแบบการจัดประสบการณ ์การบริหาร
ระบบการผลิตและพัฒนาครู การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ฯลฯ เนื่องจากการ
สังเคราะห์งานวิจัยเป็นเทคนิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่น าผลจากงานวิจัย
หลาย ๆ งานที่ศึกษาในประเด็นปัญหาวิจัยเดียวกันมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจะมีการน าเสนอข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ค าตอบ
ของปัญหาวิจัยที่ต้องการ ซึ่งมีลักษณะกว้างขวางและลุ่มลึกยิ่งขึ้น (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ส าหรับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการสังเคราะห์
งานวิจัย ซึ่งจะท าให้ข้อมูลจากข้อค้นพบที่มีความหลากหลายได้ข้อสรุปเกี่ยวกับระบบการผลิตและ
พัฒนาครูในมิติต่าง ๆ ที่ชัดเจนมากขึ้น 

นอกจากนี้ การที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขยายผล
การพัฒนาข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เพื่อเป็น
การด าเนินงานต่อเนื่อง โดยก าหนดให้ให้ทั้ง 3 สถาบัน น าข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนา
ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเกิดสมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ตามช่วงวัยนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผล เนื่องจากผล  
ที่ได้จากการประเมินจะท าให้ได้แนวทางหลักส าคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย  
ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการด าเนินงานจริงส าหรับการปฏิรูปการศึกษา 
โดยแนวคิดที่คณะผู้วิจัยน ามาใช้ในการประเมินเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินของ  
Stufflebeam (CIPP : 1971) ที่มุ่งประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และ Kirkpatrick (1959) 
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ซึ่งได้เสนอแนวคิดของการประเมินผลการฝึกอบรม ที่จะท าให้ทราบว่าการฝึกอบรมนั้นมีประสิทธิผล  
ในการพัฒนาบุคคลเพียงใด  

จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการสังเคราะห์รายงานวิจัยและการติดตามประเมินผลการ
น าข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ไปสู่การปฏิบัติจริง
ในพื้นที่ ของหน่วยงาน 3 สถาบัน จะช่วยให้ได้สารสนเทศที่น ามาสู่การก าหนดแนวทางหลักในการพัฒนา
ระบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะผู้วิจัยเชื่อมั่นว่า
จะสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางส่วนหนึ่งในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการพัฒนาสถาบัน
ต้นแบบผลิตและพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สมบูรณ์พร้อมและเป็นไป
อย่างรอบด้านตามช่วงวัยที่เหมาะสมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 1) เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนา
ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย จากรายงานโครงการวิจัยของ 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 2) เพื่อติดตามและประเมินผลการน าแนวทาง/รูปแบบการจัดการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก 
และครูผู้ช่วย ไปใช้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยในชั้นเรียนเกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามช่วงวัย ของ 3 สถาบัน
 3) เพื่อสร้างข้อสรุปปัจจัยและแนวทางหลักในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย 
ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
 
3. ผลการด าเนินงานที่ได้ด าเนนิการแล้ว 
   3.1 การจัดประชุมนักวิจัย 
 - ครั้งที่ 1 จัดประชุมนักวิจัย เพื่อสรุปกรอบแนวทางการด าเนินงาน ก าหนดทีมวิจัยเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัยของแต่ละสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) และร่วมกันก าหนดประเด็น/หัวข้อในการ
สังเคราะห์เอกสารรายงานการวิจัย จัดท าเป็นแบบบันทึกการสังเคราะห์เอกสาร เพื่อให้ครอบคลุม
หัวข้อเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและกระบวนการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย โดยพิจารณา
ร่วมกับเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานและนัดส่งงาน 
 - ครั้งที่ 2 จัดประชุมนักวิจัย เพื่อน าเสนอ (ร่าง) ผลการสังเคราะห์เอกสาร อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ประเด็นข้อค้นพบและตั้งข้อสังเกตจากผลการสังเคราะห์ เพื่อสรุปประเด็นข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูป
ระบบการผลิตและการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย และมอบหมายทีมวิจัยร่วมกัน
ทบทวนผลการสังเคราะห์เอกสารอีกครั้ง ร่วมกันพิจารณาประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิจัยใน
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โครงการของ 3 สถาบัน เพื่อเติมเต็มข้อมูลและรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นส าคัญต่าง ๆ 
ที่ปรากฏในรายงานการน าเสนอข้อเสนอการปฏิรูปปฏิรูประบบการผลิตและการพัฒนาครูปฐมวัย  
ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดส่งเครื่องมือเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนน าไปใช้  
ในการสัมภาษณ์ โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา  
ครูปฐมวัย การพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 
 - ครั้งที่ 3 จัดประชุมนักวิจัย พิจารณาผลการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกัน
ปรับแก้ไขแบบสัมภาษณ์เชิงลึกตามข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้มีการประสานงานเพื่อนัดหมาย
นักวิจัยของแต่ละสถาบันขอสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อด าเนินการในขัน้ต่อไป  
 - ครั้งที่ 4 จัดประชุมนักวิจัย ภายหลังจากด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิจัย 3 สถาบัน และ
สรุปประเด็นผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเช่ือมโยงกับผลการสังเคราะห์เอกสารจากรายงานวิจัยแล้ว ร่วมกัน
พิจารณาข้อค้นพบที่ได้รับเพิ่มเติม จากนั้นมอบหมายนักวิจัยด าเนินการจัดท า  (ร่าง) รายงานการ
สังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อสรุปการปฏิรูประบบการผลิตและระบบการพัฒนาครูปฐมวัย  
ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ของ 3 สถาบัน 
 - ครั้งที่ 5 จัดประชุมนักวิจัย พิจารณารายละเอียดของ (ร่าง) รายงานการสังเคราะห์ผลการวิจัย 
เพื่อพัฒนาข้อสรุปการปฏิรูประบบการผลิตและระบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
ของ 3 สถาบัน ก่อนด าเนินการปรับแก้และรวบรวมส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 
 

   3.2 ผลการด าเนนิงานตามวัตถุประสงคว์ิจัย ข้อที่ 1  
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการสังเคราะห์รายงานการน าเสนอข้อเสนอการปฏิรูปปฏิ รูประบบการ
ผลิตและการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิชาลัยเชียงใหม่ 
และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตครูและพัฒนาครู 
ร่วมกับวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ประเด็นส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์นักวิจัยในโครงการ
จาก 3 สถาบัน ท าให้สามารถสรุปผลการสังเคราะห์ข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู
ปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ของแต่ละสถาบันได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 3.2.1 ผลการสังเคราะหร์ายงานการน าเสนอข้อเสนอในการปฏิรปูระบบการผลิตและพัฒนา
ครปูฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ของ 3 สถาบัน 

 
ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 

ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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1. ระบบการผลิตคร ู

    1.1 เป้าหมายการผลิตครูหรือ ผลลัพธท์ี่คาดหวังในการผลิตคร ู
การก าหนดเป้าหมายส าคัญของการผลิตครูเกิดจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนแรก การสังเคราะห์คุณลักษณะของครูปฐมวัย ผู้ดแูลเดก็ และครูผู้ช่วย ของประเทศ 

ต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จในการจัดหลักสูตรเพื่อผลิตครูปฐมวัย ท าให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของการผลิตครู
ในมิติต่าง ๆ ส่วนที่สอง การศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยในช่วงที่ผ่านมา อาทิ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561–2580) ร่วมกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายส าคัญ
และจุดเน้นของการผลิตครูของประเทศไทย และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ 
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นการก าหนดกรอบแนวทางให้แก่สถาบันการผลิตครู
ในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยพิจารณา
ร่วมกับงานวิจัยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552–2562) มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และภาพรวม
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่ได้ก าหนดทิศทางแนวโน้ม
ของการผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ และทักษะที่สอดคล้องกับพลวัต
ของสังคมโลก และส่วนที่สาม เป็นการลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้ครู ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและได้รับผล
โดยตรงจากกระบวนการผลิตและพัฒนาครูท าให้ทราบว่ากลุ่มผู้ใช้ครูมีความต้องการครูที่มีคุณสมบัติ
หรือมีคุณลักษณะเช่นไร ท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนมากขึ้น น ามาสู่การ
ก าหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังในการผลิตครูที่ครอบคลุมเหมาะสมตามนโยบายของประเทศ และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช ้ซึ่งเมื่อน าข้อมูลทั้ง 3 ส่วน มาวิเคราะห์ร่วมกัน พบว่า โครงสร้างหลัก
ของผลลัพธ์การเรียนรู้ของไทยและต่างประเทศ ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือความทันสมัย
ของหลักสูตรที่จ าเป็นจะต้องผลิตครูให้ตอบโจทย์ของสังคมโลกในยุคเทคโนโลยี 

 จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ท าให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเป้าหมายการผลิตครูปฐมวัย  
ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ที่หลักสูตรควรส่งเสริมหรือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้นิสิต/นักศึกษาครู  
มีลักษณะครบคลุม 3 มิติ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
 

ด้านความรู้/การคิด ด้านจิตลักษณะ ด้านพฤติกรรม/สมรรถนะคร ู
- เข้าใจบริบทของพลวัตโลก 
- เข้าใจพัฒนาการของเด็กเล็ก
ในยุคดิจิทัล 
- เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- การมีความเชื่อใจต่อกัน (Trusting)  
- การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Caring) 
- การเกื้อกูลแบ่งปัน (Sharing) 
- จิตใจงดงาม (Heart) 
- ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ 

- ทักษะการร่วมมือเพื่อสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมและการรกัษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม  
โดยบูรณาการให้ตัวแทนพื้นที่
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
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ด้านความรู้/การคิด ด้านจิตลักษณะ ด้านพฤติกรรม/สมรรถนะคร ู
- เข้าใจหลักการความสมดุล 
ของชีวิต 
- เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
เช่น คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
มีความยืดหยุ่นทางความคิด 
- เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการสมดุลของชีวิต 

(Engaged citizen) 
- เปิดใจกว้าง และมีความ
กระตือรือร้น 
- จิตวิญญาณความเปน็ครู 
- ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ 
(Engaged citizen) และเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม (Good 
community citizen)  
- การเป็นผู้รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม (Remedy of the 
Commons) 

กิจกรรมการพฒันา 
- ทักษะการสรา้งกระบวนการ
เรียนรูผ้่านการมีปัญญา (Wisdom) 
- ออกแบบการสอนหรือสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
- สามารถปรับตัวพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ประชาคมโลก 
- การจัดการเรยีนรู้แบบม ี
ส่วนร่วม (Collective learning)  
- สร้างความสมัพันธ์แก่ชุมชน
พื้นที ่
- ความสามารถการส่งต่อข้อมูล
ของผู้เรียนระหว่างช้ันเรียน และ
ระดับสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- ทักษะการสื่อสาร  
- ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง 
- ความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กด้วยกัน 
(Facilitation of the building 
of relationship) 

 

 อย่างไรก็ตามเป้าหมายการผลิตครูที่เสนอข้างต้นยังคงใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
เป็นกรอบใหญ่ เพราะเป็นมาตรฐานกลางของประเทศในการก าหนดคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  
แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือ การน าองค์ความรู้จากการสังเคราะห์เอกสารแหล่งต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ข้อมูล 
มาใช้ในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของครูที่มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับครูปฐมวัยมากขึ้น  
แสดงถึงความเป็นรูปธรรมมากขึ้นเป็นลักษณะหรือตัวย่อยที่จะเอื้อต่อการน าไปออกแบบการจัด
กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูมากขึ้น ท าให้สามารถวัดประเมินได้อย่างชัดเจน 
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  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“ก็มีอยู่สามส่วนค่ะ ...กลุ่มก้อนขององค์ความรู้ที่ใช้เขียนในการก าหนดผลลัพธ์การเรียน  
 กลุ่มแรกก็คือว่า เราได้ท าการสังเคราะห์คุณลักษณะของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก แล้วก็ครูผู้ช่ วยค่ะ 
ของประเทศที่ประสบความส าเร็จค่ะ มันจะแสดงอยู่ในพาร์ทที่หนึ่งของงานนะคะ อันนี้คือได้จากการ
สังเคราะห์ว่าในแต่ละประเทศเนี่ย เขามีผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของการผลิตครูในมิติ สมรรถนะด้าน
ใดบ้าง องค์ความรู้กลุ่มที่สอง ได้มาจากการวิเคราะห์แล้วก็การลงพื้นที่สัมภาษณ์ในกลุ่มผู้ใช้ครูค่ะ 
ว่าเขาต้องการครูที ่มีคุณลักษณะแบบใด อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นมิติของภาพรวมของนโยบายของ
กระทรวง อว.ค่ะ ก็คือภาพรวมของรัฐมนตรี อว. ที่เขาก าหนดไว้ว่าตอนนี้ทิศทางแนวโน้มของการผลิต
และพัฒนาครู ต้องการให้สถาบันผลิตคร ูผลิตครูให้มีความสามารถด้านใดบ้าง ในท่ามกลางของบริบท
ที่เปลี่ยนไปตามพลวัตโลกค่ะ อันนี้ก็จะได้มาจากสามส่วน แล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ คุยกันว่าเราจะ
ก าหนดโครงสร้างของผลลัพธ์ตามแนวทางใดบ้าง แกนหลักมันจะไม่ต่างจากของต่างประเทศ แต่มี
ความทันสมัยในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลกับรัฐมนตรี อว. ที่เขาได้ก าหนดว่าครูจะต้องมีสมรรถนะ
อะไรที่ตอบโจทย์ในยุคของเทคโนโลยีค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563 

 
“แล้วเราก็ใช้กรอบของมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาเนี่ยเป็นกรอบใหญ่ คือข้อเสนอที่เรา

เสนอ กสศ. ไป มันไม่ได้หลุดออกจากกรอบใหญ่ของตัวมาตรฐานกลางประเทศก าหนด แต่เรามาแตก
รายละเอียดมากกว่าค่ะ อย่างเช่นเรื่องของสมรรถนะการสร้าง การผ่านข้อมูล รอยเชื่อมต่อ ตัวนี้ครู
จะต้องรู้อะไรบ้าง คือมันจะออกมาเป็นตัวเล็ก ๆ ค่ะ ตัวย่อย ๆ ที่มันน าไปสู่การจัดกิจกรรม หรือการ
พัฒนา หรือการวัดประเมินได้ค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563 

 
“ถ้าเรายึดตามมาตรฐานวิชาชีพครู แต่ท าเฉพาะเป็นมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัยว่าเราได้

ความรู้เรื่องของความเป็นครู ครูปฐมวัยต้องเรียนรู้อะไรบ้าง จริยธรรมหรือปรัชญาการศึกษาต้อง
เรียนรู้อะไรบ้าง เพื่อให้เป็นเหมือนกรอบแกนกลางที่สามารถอ้างอิงได้ว่าเราน ามาจากไหน เพราะว่า
ตอนนี้ทางคุรุสภาเขาก็น่าจะก าลังให้ความสนใจเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครูที่เป็นวิชาชีพครูเฉพาะครู
ปฐมวัยค่ะ แต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยหรือว่างานอะไรมารองรับว่าแล้ววิชาชีพครูปฐมวัยจะต้องมีลักษณะ
อย่างไร คือจะแตกต่างกับมาตรฐานวิชาชีพครูกลาง ๆ โดยทั่วไปอยู่แล้ว เพราะเป็นวิชาชีพเฉพาะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563 

 
“เราอาจจะต้องยึดตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา แต่ตีวงออกมาให้เป็น

เฉพาะด้านปฐมวัยค่ะ” 
 สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563 

 
    1.2 รูปแบบการผลิตคร ู

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูฯ จะต้องเป็นหลักสูตรที่บ่มเพาะความรู้ ความสามารถ
แก่ผู้เรียนและต้องออกแบบให้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ จุดเน้นหลัก
ของหลักสูตรผลิตครูฯ คือ การออกแบบรายวิชาในหลักสูตรการผลิตครู ควรมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์
ให้นักศึกษาครูได้ถูกบ่มเพาะคุณลักษณะของครูปฐมวัย ส่งเสริมให้นักศึกษาครูเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
เน้นการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองหรือฝึกประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด กระบวนการ
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แก้ปัญหา เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริงโดยเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ผ่านกระบวนการชี้แนะหรือการให้ค าปรึกษาของอาจารย์หรือระบบ  
พี่เลี้ยง เน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาครูได้เข้าใจถึงกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการปรับตัวพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและประชาคมโลก เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมสร้างสรรค์ มากกว่าการแข่งขันเฉพาะบุคคลและมีการจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาครูได้ลงไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษา ครอบครัว หรือพื้นที่ชุมชนที่มีเด็กเล็ก เพื่อให้นักศึกษาครูมีทักษะในการปรับตัวได้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
  ทั้งนี้ สถาบันผลิตครูควรพัฒนานักศึกษาครูผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาครูให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 3 มิติ โดยหลักสูตรการผลิตนักศึกษาครูควร
ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการถ่ายโอนเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ภายใต้พื้นฐานหลักสูตรที่ใช้ฐาน
สมรรถนะใกล้เคียงกัน ส าหรับผู้ที่ยังไม่ค้นพบตัวเองไว้เป็นทางเลือก นอกจากนี้ ควรสอนให้นักศึกษา
ครูเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการสมดุลของชีวิต “สอนให้ผู้เรียนรู้จักเติมเมื่อขาด รู้จักหยุด
เมื่อพอ และรู้จักปันเมื่อเกิน” และเพื่อให้รูปแบบการผลิตครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ ควรออกแบบระบบการผลิตครูปฐมวัยให้เป็นแบบอิงพื้นที่เป็นฐาน โดยมีสถาบัน
ผลิตครูเป็นผู้ผลิต แต่ควรมีส่วนราชการของจังหวัดมาช่วยดูแลเกี่ยวกับการวางแผนการบรรจุ และแผน
ความต้องการการใช้ครูปฐมวัยในพื้นที่ไว้เป็นฐานเพื่อสนับสนุนฝ่ายผลิตคร ู
 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“เรามองว่าจริง ๆ กรอบใหญ่ที่คุรุสภาก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ มันก็เป็นแกนกลางอยู่
แล้ว แต่ความเชื่อมโยงที่เราก าลังจะน าไปสู่ให้สถาบันผลิตครูเขาน าไปใช้ค่ะ เราต้องใส่เรื่องของการ
สร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาครูค่ะ เน้นในเรื่องของการลงปฏิบัติหรือการฝึกประสบการณ์จริง ๆ 
หรือแม้แต่การออกแบบรายวิชาในหลักสูตรค่ะ ก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้มันทันต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“จริง ๆ แล้วการให้เด็กได้เผชิญสถานการณ์จริง เรียนรู้ในแหล่งปฏิบัติงานจริงก็สามารถ

ช่วยได้อย่างหนึ่งนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ อาจารย์ที่ออกแบบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ออกแบบรายวิชา 
จะต้องเหมือนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา และ
น าไปใช้ได้จริงค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“ในมิติของยุค ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป นักศึกษาจะต้องมีทักษะในการปรับตัวที่เปลี่ยน

หรือว่าเซ็ตสถานการณ์ หรือในที่เขาเผชิญอยู่ได้ค่ะ คือ เขาจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับตัว 
เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตรงนี้ก็คือ เรียนแล้วก็ใช้ แล้วก็ปรับเป็น แบบนี้ค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 



 10 

“ระบบการผลิตครูปฐมวัยควรเป็นแบบอิงพื้นที่เป็นฐานค่ะ โมเดลที่เราเซ็ตขึ้นมามันจะ
เป็นโมเดลระบบปิด จะคล้าย ๆ ครูรักถิ่นค่ะ ก็โดยจะมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นคนผลิต แต่ว่าจะมี
กลุ่มก้อนของทางจังหวัดที่มาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ดูแลของกลุ่มการศึกษาค่ะ เขาจะท าแผนอัตรา

การบรรจุ ความต้องการการใช้ครููปฐมวัยในพ้ืนที่เอาไว้” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
    1.3 การบริหารระบบผลิตครู  

1.3.1 ระบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  
สถาบันผลิตครูในพื้นที่ควรสร้างระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เส้นทางการ

เป็นนิสิต/นักศึกษาครูปฐมวัยให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจจัดเป็นกิจกรรม
สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครู การประเมินความถนัดความเป็นครู การประเมินความสนใจทางอาชีพ 
เป็นต้น โดยสถาบันผลิตครูควรมีกระบวนการการคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่การเป็นนิสิต/นักศึกษาครูปฐมวัย
มีเครื่องมือวัดเฉพาะที่เป็นเครื่องมือกลางระดับประเทศ ที่สะท้อนถึงการวัดประเมินความถนัดทางวิชาชีพ
ครูและคุณลักษณะเฉพาะของครูปฐมวัยในมิติต่าง ๆ ไม่ใช่แค่การวัดแววความเป็นครูเท่านั้นเพราะครู
อนุบาลจะมีภาระงานและอาจอยูใ่นบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากครูทั่ว ๆ ไป 

ทั้งนี้ ระบบการผลิตครูปฐมวัยควรเป็นแบบอิงพื้นที่เป็นฐาน เป็นระบบปิดหน่วยงาน
กลางระดับประเทศ ควรมีส่วนส าคัญในการจัดโครงการนักเรียนทุนครู เพื่อสนับสนุนเงินทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านกระบวนการประเมินเข้าสู่โครงการฯ โดยอาจเป็น
การแสวงหาแหล่งทุนจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของนิสิต/นักศึกษาครูปฐมวัย 
มีทุนการศึกษาและอัตราการบรรจุเมื่อส าเร็จการศึกษา (อย่างน้อยร้อยละ 50) กระบวนการรับเป็นไป
ตามแผนอัตราส่วนความต้องการครูของแต่ละพื้นที่ โดยหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาในจังหวัด สถาบัน
ผลิตครู และหน่วยงานที่ใช้ครูในพื้นที่ตามสังกัดต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชนควรร่วมกันวางแผนอัตราก าลัง
ครูและแผนการผลิตครูในจังหวัดนั้น ๆ 
 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“ด้วยกระบวนการคัดเลือกในปัจจุบันค่ะ เราเหมือนรับตามระบบทีแคสค่ะ แล้วเราดูแค่
คะแนนแต่ละรายวิชา แล้วก็คะแนนสอบวัดแววความเป็นครูค่ะ ซึ่งจากที่เราเก็บข้อมูลมา เรามองว่า
มันยังไม่พอ เพราะเด็กบางคนเขามีคะแนนวัดแววความเป็นครูสูง แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นครู
อนุบาล แต่ที่เข้ามาเพราะคะแนนเขาได้ แม่อยากให้เรียน อะไรแบบนี้ค่ะ มันอาจจะต้องมีแบบวัด
เฉพาะส าหรับคนที่จะเป็นครูอนุบาลไหมคะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563 

 
“จะต้องเป็นแบบวัดเฉพาะ ไม่ใช่แค่วัดแววความเป็นครูค่ะว่าเป็นได้ไหม จะต้องมีแบบ

วัดเฉพาะที่จะสามารถดูว่าเป็นครูอนุบาลได้ไหม อาจจะต้องยกตัวอย่างสถานการณ์แล้วดูว่าเขารับได้
ไหม อะไรแบบนี้ค่ะ เพราะว่าพอไปเจอหน้างานจริง ๆ ครูอนุบาลไม่ได้เป็นเหมือนที่คนทั่วไปเห็น คือ
เด็กอนุบาลน่ารัก ทุกคนมองภาพว่าเขาน่ารัก แต่ช่วงเวลาที่เขาไม่น่ารักก็มี แล้วคุณครูจะจัดการกับ
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ช่วงเวลานั้นอย่างไร จึงน่าจะต้องมีแบบวัดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาวัดความเป็นครูอนุบาลก่อนที่จะ
คัดเลือกเขาเข้ามาเรียนในหลักสูตรค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“เป็นเครื่องมือกลางของประเทศค่ะ มันก็จะได้เป็นเหมือนแบบวัดเฉพาะทางด้านปฐมวัย 

ไม่ว่าใครจะรับนักศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยในพื้นที่ไหนจะรับ ก็เอาแบบวัดตัวนี้ไปใช้ได้” 
สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
  1.3.2 การจัดหลักสูตร  

เมื่อพิจารณาด้านคุณภาพของอาจารย์ สถาบันผลิตครูควรมีแผนการพัฒนาอาจารย์
ในสถาบันการผลิตครูระยะยาว ซึ่งเป็นการพัฒนาวิชาชีพที่สามารถยกระดับคุณภาพสู่สากล มีระบบ
กระบวนการคัดเลือกอาจารย์ โดยมีหลักเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติและมีประสบการณ์การสอนที่สะท้อน
ถึงความเชี่ยวชาญขณะที่หน่วยงานกลางระดับประเทศ ควรมีระบบการพัฒนาและการประเมินคุณภาพ
อาจารย์ในสถาบันการผลิตครูปฐมวัย โดยก าหนดเป็นมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ในสถาบันผลิตครู  
 ทั้งนี้ เนื่องจากครูปฐมวัยไม่ไดท้ าหน้าทีแ่คส่อนเด็กปฐมวัยเพียงอย่างเดียว แต่จะ 
ต้องท าหน้าที่อ่ืน ๆ ควบคู่กันไปด้วยในโรงเรียน อาทิ การจดัตกแต่งสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การจัดเตรียมงานประชุมในโรงเรียน การเสริมสร้างความแข็งแรง
ทางร่างกายให้แก่เด็กปฐมวัย การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยในเบื้องต้นกรณีได้รับบาดเจ็บ การติดต่อสื่อสาร
กับผู้ปกครองและชุมชน ดังนั้นการที่นิสิต/นักศึกษาครปูฐมวัยมีองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ อยู่ด้วย จึงเป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นส าหรับชีวิตการเป็นครู ด้วยเหตุนี้ การจัดหลักสูตรปฐมวัยของสถาบันผลิตครูจึงควรต้องมีลักษณะ
ของการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันในการผลิตครู โดยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
อาจมาจากหลากหลายศาสตร์ อาท ิคหกรรมศาสตร ์พลศกึษา พยาบาลศาสตร์ เป็นต้น อาจเป็นการเชญิ
มาร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือเชิญมาเป็นผู้สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูปฐมวัยได้
อย่างครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ความรู้ในเรื่องหรือทักษะทางเทคโนโลยีและทกัษะทางภาษาอังกฤษ
ก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูปฐมวัยตอ้งมีด้วยเช่นกัน เนื่องจากทั้งสองทักษะมีบทบาทอย่างมากในการประกอบ
วิชาชีพครูในยุคปัจจุบัน  
 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“การเป็นครูปฐมวัยในปัจจุบัน ไม่ได้มีเฉพาะความรู้ทางด้านการสอนเด็กอย่างเดียว 
แต่ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ต้องเข้ามาด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ ตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาอังกฤษ
มีบทบาทอย่างมากในการประกอบอาชีพครู เพราะโรงเรียนอนุบาลหลายแห่งก าลังจะเปิดเป็น 

English Program, Mini-English Program ต่าง ๆ EP, MEP อะไรแบบนี้ค่ะ ดังนั้นถ้าครู 

ได้ตรงนี้ ได้ศาสตร์ทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ย ก็จะท าให้ครูพัฒนาตัวเอง แล้วก็พัฒนาเด็กได้ดีกว่าที่เขา
ไม่มีความรู้แล้วเขาโดนผู้บริหารบังคับให้ไปสอนเด็กค่ะ อันนี้เรื่องแรกศาสตร์แรก   นะคะที่หนูมอง” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   
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“บางครั ้งครูในโรงเรียนก็ต้องท าอะไรหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน อาจจะต้อง
ท าอาหารเลี้ยงเด็ก ดังนั้นศาสตร์ของคหกรรมเข้ามา จัดห้อง จัดสถานที่ในโรงเรียน เตรียมประชุม
อะไรต่าง ๆ การจีบผ้า จัดดอกไม้ ครูปฐมวัยจ าเป็นต้องเรียนรู้ เพราะหนึ่ง สามารถน ามาใช้จัดตกแต่ง
ห้องเรียนปฐมวัยได้ การสร้างสภาพแวดล้อม คืออาจจะไม่เหมือนกับห้องเรียนประถมหรือมัธยมที่เขา
อาจจะไม่ต้องมีการตกแต่งอะไร สวย ๆ งาม ๆ แบบนี้เลย ห้องเรียนปฐมวัยไม่ใช่ค่ะ ถ้าเป็นการจัด
สภาพแวดล้อมของเด็กปฐมวัยจริง ๆ เขาจะต้องมีอะไรพวกนี้ จัดดอกไม้ จับจีบผ้าอะไรแบบนี้ค่ะ 
ให้ห้องเรียนมันน่าอยู่น่าเรียน อบอุ่นเหมือนบ้าน อะไรแบบนี้ค่ะ อันนี้ทางฝ่ายคหกรรมจะเข้ามาแล้ว” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“ควรเชิญอาจารย์สาขาอื่นที่มีความรู้ทางด้านนี้ มาบูรณาการร่วมกันกับอาจารย์ในสาขา

ปฐมวัยแล้วสอนนักศึกษา เช่น เราเชิญอาจารย์จากคณะพยาบาลมานะคะ เพื่อสอนเรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตเบื้องต้น หรือจากคณะพละแบบนี้ค่ะ เรื่องของการว่ายน ้า การออก
ก าลังกายกับเด็ก ๆ อะไรแบบนี้ค่ะ คือตอนนี้การสอนเด็กไม่ใช่มีแค่ความรู้เฉพาะเรื่องที่เราจะสอน 
แต่ความรู้รอบตัว ความรู้รอบด้านที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ เพราะว่าบางครั้งการสอนเด็กมันเป็น
การท างานร่วมกันหลายฝ่ายค่ะ อาจจะต้องเป็นในส่วนของการให้ความรู้ผู้ปกครองด้วย การติดต่อสื่อสาร
กับชุมชนด้วยแบบนี้ การบูรณาการแบบข้ามศาสตร์จะท าให้เด็กได้ความรู้และน าไปใช้ในชีวิตจริง ๆ  
ในการเป็นครูจริง ๆ ได้ดีกว่าค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“อีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญเลยที่จะต้องน ามาบูรณาการก็คือ เรื่องของเทคโนโลยีค่ะ ขาดไม่ได้

เลย เพราะว่าตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของเราค่ะ คือเรา
ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเอาไปใช้กับเด็กเล็กโดยตรง เด็กอนุบาลโดยตรงนะคะ แต่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือส าหรับครู ในการแสวงหาความรู้หรือว่าท าสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“การจัดคนเข้ามาในหลักสูตรค่ะ การจัดอาจารย์นะคะ เขาใช้การบูรณาการแบบข้าม

ศาสตร์ คือเขาก็จะให้อาจารย์ทางฝั่งเทคโนฯ เข้ามาร่วมเป็นทีมอยู่กับอาจารย์ปฐมวัยค่ะ แล้วก็สอน  
ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คนค่ะ ไม่ได้เป็นอาจารย์ทางด้านปฐมวัยทั้งหมด แต่ว่า

มีอาจารย์ที่จบเทคโนฯ แต่ท าวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยเยอะมาก แบบนี้ค่ะ เข้ามาเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารย์ที่จบภาษาอังกฤษเข้ามา แต่ท าวิจัยทางด้านปฐมวัยเยอะ 
อะไรแบบนี้ค่ะ คือมีผลงาน ก็คือผ่านเกณฑ์ของ สกอ. แน่นอน แต่ตอนนี้เรามองว่าศาสตร์เพียงศาสตร์
เดียว ไม่สามารถผลิตนักศึกษาแล้วบรรลุเป้าหมายตามที่เขาจะไปท างานได้จริงค่ะ”  

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
  1.3.3 การจัดการเรียนการสอน  
 การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย รายวิชาต่าง ๆ ควรออกแบบให้นักศึกษา
สามารถน าไปใช้ได้จริงในบริบทของครูปฐมวัย โดยพิจารณาจากสถานการณ์รอบตัว ความต้องการของ
สังคมและชุมชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่วมด้วย ควรใช้รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 



 13 

โดยผู้สอนควรตระหนักถึงความส าคัญของทักษะที่จ าเป็นส าหรับครูปฐมวัย ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์
ที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเป็นส าคัญ (Theoretical and practice-based experiences) 
เน้นการพัฒนากระบวนการคิดแบบย้อนกลับ (Reflexivity) เพราะเป็นส่วนส าคัญในการเรียนการสะท้อน
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การมีส่วนร่วม การคิดริเริ่ม ออกแบบการแก้ปัญหาในหลากหลาย
บริบทไปสู่การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ เมื่อพิจารณาจากสภาพการณ์ในปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนอาจเป็นการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ระหว่างการเรียน
แบบผ่านเครือข่ายออนไลน์ร่วมกับการเรียนแบบเผชิญหน้า (Face to Face) หรือเรียนทางไกล (Distance 
Learning) ซึ่งเป็นการผสมผสานโมดูล (Module) การสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกันโดยออกแบบกิจกรรม
แบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ ทั้งนี้หลักสูตรควรออกแบบให้มีความยืดหยุ่น
เหมาะสมกับบางรายวิชาที่การสอนแบบออฟไลน์ยังคงมีความส าคัญเช่นกันแต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง
การจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรฝึกให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสื่อสารวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ 
ทักษะการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวชักจูง การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การเคารพซึ่งกันและกัน 
ทั้งกับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานน าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรม
และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักศึกษา  
 ผู้สอนควรตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
ที่เป็นการศึกษาในฐานะศาสตร์ที่มีการบูรณาการแบบข้ามสาขา (Cross-disciplinary study) ดังนั้นผู้สอน
จ าเป็นต้องตีความในความเป็นสหสาขาวิชา และตีความส่วนประกอบ โครงสร้าง หลักการ ฐานแนวคิด
ทฤษฎีและนัยยะของการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้สอนควรให้นักศึกษาครูได้มีส่วนร่วม
ในการฝึกฝน (Engagement with practice) เช่น วางแผน ประเมินผลหลักสูตร รวมถึงปรับปรุงการ
เรียนให้มีความสร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อฝึกให้นักศึกษาครูได้เป็นผู้น าทางวิชาการในชุมชน และสนับสนุน
การท างานร่วมกันเป็นทีม ทั้งกับพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก และผู้ร่วมวิชาชีพคนอื่น ๆ 
 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“ออกแบบรายวิชาที่น าไปใช้ในชีวิตจริง น าไปใช้ในสภาวการณ์จริงได้ เช่น การเกิดอย่าง
มีคุณภาพแบบนี้ค่ะ เราต้องให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงเด็ก ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิค่ะ ไม่ใช่ว่าเด็กเกิดมาแล้ว
อย่างไร แต่ต้องเรียนรู้ไปว่า เมื่อเด็กปฏิสนธิแล้วอยู่ในท้อง อยู่ในครรภ์มารดา เขาจะต้องดูแลอย่างไร  
หมายถึงว่าให้ความรู้กับผู้ปกครองต่อได้อะไรแบบนี้ค่ะ ...อีกรายวิชาหนึ่ง คือ สภาวะการพ่อแม่เลี้ยง
เดี่ยว ตอนนี้เราแบบปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราเจอสถานการณ์แบบนี้หลายครอบครัว กับเด็กที่มาเรียนใน
ชั้นอนุบาลค่ะ แล้วก็จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเยอะแยะมากมาย ซึ่งถ้าครูไม่มีความรู้ในจุดนี้ หรือว่า
ไม่สามารถรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ปัญหาตกมาถึงลูกเนี่ย ก็จะ

เครียดมาก อันนี้มองว่าการออกแบบหลักสูตรมันต้องอิงตาม มคอ .1 ก็จริง แต่เราต้องดูสภาวการณ์

รอบตัว เอาสถานการณ์รอบตัวตอนนี้ค่ะเข้าไปอิงอยู่ด้วย” 
สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   
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“ถ้าเราอยากสอนเด็กให้ทันต่อการปรับตัวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
บริบทโลกแบบนี้ มันอาจจะต้องเป็นการใช้สถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองเสมือนสถานการณ์
จริงค่ะ ให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิด กระบวนการแก้ปัญหาหรือการท างานในสภาวการณ์จริงค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   
 

“การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรที่บอกว่ามีการบูรณาการข้ามศาสตร์ค่ะ อย่างเช่น 
บางมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูปฐมวัย เขาไม่มีคณะพยาบาล โมเดลที่เราก าลังจะเอาไปท าที่อยุธยาแบบนี้
ค่ะ เราก็จะดึงในกลุ่มก้อนของสหวิชาชีพทางฝั่งพยาบาลเข้ามาร่วมด้วยนะคะ  ในการออกแบบ
รายวิชา ก็คือเรา ก็คือโมเดลผลิตและพัฒนาครูอยุธยาโมเดลเนี ่ย มันทุกศาสตร์ ก็คือ 4 สังกัด 
4 กระทรวงค่ะ เข้ามาร่วมกัน เช่น ถ้าเป็นในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลแบบนี้ ก็จะ
มีพยาบาลมาสอนนักศึกษาครูด้วย เพียงแค่ว่าเราต้องไปสกัดก่อนว่าในมิติของการเป็นครูปฐมวัย อะไร
ที่เด็กเจอมากที่สุดแล้วเขาต้องมีความรู้เบื้องต้นค่ะ ก็จะได้ไปวางในขอบเขตของรายวิชานั้น”  

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   
 

“เราจะใช้พื้นที่จังหวัดเป็นตัวตั้งค่ะ เราจะต้องมาวิเคราะห์โครงสร้างในจังหวัดนั้น ๆ ก่อน 
ว่ามีแผนพัฒนาการเรียกใช้ครู มีความต้องการครูเป็นอย่างไร แล้วก็ต้องมาสกัดต่อว่าภายใต้โครงสร้าง
หลักสูตรที่เราก าลังผลิตครู รายวิชาจะต้องเป็นแบบไหน แล้วองค์ความรู้ในแต่ละเรื่องควรจะต้อง
เสริมสร้างให้แก่นิสิตตอนไหนค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   
 

“เรื ่องของโค้ดดิ้งอาจจะไปอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบนี้ค่ะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อาจจะไปแทรกอยู่ในบางตัวค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   
 

1.3.4 การวัดประเมินผล  
 แนวทางการวัดประเมินผลนักศึกษาในหลักสูตรครูปฐมวัย ผู้สอนควรใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย โดยอิงลักษณะเฉพาะของรายวิชาและเป้าหมายที่เป็นสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร 
หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เป็นการประเมินและให้การสะท้อนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การฝึกปฏิบัติ (reflection on practice) การจัดโครงการหรือกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัย สามารถพิจารณา
ร่วมกับแฟ้มผลงานที่แสดงหลักฐานการส ารวจหรือการศึกษารายบุคคล (portfolios of evidence and 
direct observation of practice) โดยอาจารย์ประจ าวิชาในสถาบันผลิตครูแต่ละแห่งจะเป็นผู้ออกแบบ
การประเมินเอง แต่จะต้องพิจารณาร่วมกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละชั้นปี 
 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์
“เราก็ต้องวัดแบบอิงสมรรถนะ ไม่วัดเฉพาะความรู ้หรือเกรดของรายวิชาเท่านั้น แต่ว่า

ควรให้นักศึกษาฝึกจัดหรือเป็นผู้ด าเนินการโครงการให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง เช่น ต้นปี กลางปี ปลายปี 
แล้วจึงวัดจากสมรรถนะเหล่านั้นที่เขาลงไปปฏิบัติ ก็คือนักศึกษาจะต้องลงโรงเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 1 ก็ต้องเริ่มสอนเด็กน้อยแล้วนะคะ เราจะวัดสมรรถนะของนักศึกษาจากตรงนั้น แล้วเอามาดู 

กลับมาดูย้อนหลังมาดูที่ Learning Outcome กับหลักสูตร กลับมาดูว่าปี 1 ต้องท าอะไรได้บ้าง 

เป็นไปตามนั้นไหม” 
สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   



 15 

1.3.5 การจัดประสบการณ์ฝึกสอนให้แก่นิสิต/นักศึกษาคร ู
 สถาบันผลิตครูในพื้นที่ควรน านักศึกษาครูปฐมวัยเข้ามามีบทบาท/ประสบการณ์

ร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ โดยฝึกประสบการณ์ร่วมกับชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็ก หรือสถานดูแลเด็กในพื้นที่
ของแต่ละจังหวัด นอกจากนักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากครูในบริบทและสภาพที่เป็นจริง
แล้วยังช่วยให้ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสถานดูแลเด็ก ได้รับการพัฒนาจากสถาบันผลิตครู จากการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูและอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่เข้าไปดูแลนักศึกษา เสมือนเป็นกระบวนการ 
PLC โดยเป็นการเชื่อมโยงนักศึกษากับชุมชนหรือสังคมพื้นที่ที่อยู่เข้าด้วยกัน เป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 

 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“อย่างโมเดลที่เราก าลังจะท าการทดลองค่ะ ที่โครงสร้างเป็นโมเดลจังหวัดค่ะ ก็จะมีทั้ง
สถาบันผลิตครูและสถาบันที่ใช้ครู แล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กค่ะ ร่วมกันผลิต  แล้วก็ร่วมกันพัฒนาครู คือ
นักศึกษาก็ได้ลงไปอยู่ในพื้นที่ แล้วก็ครูที่อยู่ในสถานที่ดูแลเด็ก ครูที่อยู่ในโรงเรียน ที่เป็นครูปฐมวัย  

เขาก็จะได้รับการพัฒนาจากสถาบันการผลิตครูด้วย แล้วก็จะเป็นเหมือน PLC หรือว่าเป็นการโค้ชกัน 

เป็นชุมชนค่ะ เพื่อไม่ให้เขาได้แยกออกจากชุมชนหรือสังคมพื้นที่ที่เขาอยู่ คือเราเน้นการมีส่วนร่วม 
เราเชื่อว่าทุกส่วนจะต้องมีขอบเขตของความรับผิดชอบที่เราร่วมกันผลิต ร่วมกันพัฒนาค่ะ ไม่ได้เป็น
หน้าที่ของใครที่เป็นฝ่ายเดียวค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“ตอนที่ลงพื้นที่ที ่เชียงใหม่ ก็พบว่ามีวิทยาลัยพยาบาลค่ะ  เขามาฝึกงานที่โรงเรียน

อนุบาลด้วยนะคะ แต่เขาไม่ได้ฝึกสอน มาเป็นเทอมเลย... เพราะนักศึกษาพยาบาลบอกว่าเวลาเขาจบ
ออกไปเป็นพยาบาลเนี่ย ก็จะต้องไปมีวอร์ดเด็กวอร์ดอะไรแบบนี้ค่ะ เขาก็จะได้มีประสบการณ์จริง
มากขึ้น แล้วก็จะเน้นหนักในเรื่องของการสร้างพยาบาลที่ลงชุมชน พอเวลาลงชุมชน นักศึกษาก็จะได้
เห็นภาพบริบทของเด็กวัยนี้ด้วย ก็เช่นเดียวกัน เราก็ไปดึงเขาเข้ามาในส่วนของการผลิตและพัฒนาครู
เช่นกัน” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
    1.4 ประเด็นอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพครูปฐมวัย ควรมีการก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินสภาพจิตจากแพทย์เฉพาะทาง และก าหนดเกณฑ์การผ่านให้ชัดเจน เพื่อคัดกรอง
คุณลักษณะที่เหมาะสมของครูปฐมวัยอีกทางหนึ่ง 
 

2. ระบบการพัฒนาครู  
         2.1 เป้าหมายการพัฒนาครูหรือผลลพัธ์ที่คาดหวงัในการพฒันาครู 
  ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า ครูปฐมวัยมีความต้องการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิด 
คือความรู้ในการจัดการเรียนการสอน ความรู้ในการสร้างหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ ด้านจิตลักษณะ 
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คือคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านพฤติกรรม คือทักษะความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การวัดประเมินผล การบูรณาการการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการผลิตครูปฐมวัยดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งจากการศึกษา
งานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่มีการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้รูปแบบและมีประเด็นการพัฒนาที่หลากหลาย 
พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย เช่น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้
แนวคิดพหุปัญญา แนวคิดจิตปัญญา พัฒนาทักษะการผลิตและการใช้สื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษ ทักษะการตั้งค าถามส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นต้น 
  ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครปูฐมวัยฯ พบว่า ประเด็นที่มีความ
ต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย จากการวิเคราะห์ค่า  
PNIModified มากที่สุด เรียงตามล าดับได้ดังนี้ คือ การออกแบบกิจกรรมส าหรบัเด็กโดยใช้ Coding รองลงมา 
คือ การจัดการกับความเครียดและการใช้ความรุนแรงในเด็ก การสอนภาษาอังกฤษ การดูแลเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษในห้องเรียนอนุบาล และการท าวิจัยในชั้นเรียน ส่วนด้านการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยตามสภาพจริง เป็นด้านที่มีค่าความต้องการจ าเป็นน้อยที่สุด 
  นอกจากนี้ ผลการศึกษาประเด็นที่ครูต้องการได้รับการพัฒนา ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 
3 กลุ่ม ตามเป้าหมายของการพัฒนา คือ การพัฒนาตนเองส าหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาตนเองส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการพัฒนาส าหรับตัวครูเอง จัดเรียงคะแนน 3 อันดับแรกได ้ดังนี ้

1) การพัฒนาตนเองส าหรับเด็กปฐมวัย 
- การปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
- พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
- ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 

2) การพัฒนาตนเองส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
- การดูแลเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
- จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
- พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการออกแบบกิจกรรมส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

3) การพัฒนาตนเองส าหรับครูปฐมวัย 
- การผลิตและการจัดท าสื่อ 
- การท าวิจัยในชั้นเรียน การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม Coding 
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  อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาครูให้มีสมรรถนะอะไรนั้น ควรยึดกรอบตามที่คุรุสภาก าหนดด้วย
เพราะสอดคล้องกับกรอบการท างานของครูปฐมวัย แต่ควรมีการสอบถามความต้องการการได้รับพัฒนา
จากครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยโดยตรงร่วมด้วย เนื่องจากครูแต่ละคน แต่ละงานอาจมีความต้องการ
พัฒนาในสมรรถนะเฉพาะหรือการพัฒนาความรู้ที่แตกต่างกัน 

 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“ผลจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่ครูประเมินตัวเอง พบว่าเขาประเมินว่าไม่มีความรู้
ครอบคลุมที่จะพัฒนาเด็กตาม ให้มีสมรรถนะตามช่วงวัยได้ อันนี้จากข้อมูล เพราะเราไม่สามารถ
ตัดสินว่าเขาจะสามารถท าได้หรือท าไม่ได้ จึงใช้ข้อมูลเชิงปริมาณที่ทั้งครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย 
ประเมินตัวเองมาว่าเค้ายังต้องการความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“สถานพัฒนาเด็ก แต่ละโรงเรียน แต่ละแห่ง แต่ละศูนย์ เขาก็จะมีการประเมินสมรรถนะ

เด็กต่างกันนะคะ ใช้เครื่องมือในการประเมินเด็กต่างกัน ดังนั้นถ้าจะให้ครูทั่วประเทศ ผู้ดูแลเด็กทั่ว
ประเทศ หรือครูผู้ช่วยทั่วประเทศรู้เหมือน ๆ กัน ก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันค่ะ เพราะสิ่งที่เขาประเมิน
เด็กกับความเป็นจริงที่เด็กควรจะต้องได้รับมันคนละมิติกันค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“สมรรถนะที่ครูควรพัฒนา เราต้องยึดตามกรอบของคุรุสภา เพราะว่ากรอบคุรุสภาไม่ได้

หลุดกรอบจากการท างานเป็นครูปฐมวัยเลยค่ะ จริง ๆ แล้วเราควรประเมินก่อนว่าครูแต่ละท่านเขามี
สมรรถนะอันไหนสูง อันไหนที่ต้องการการพัฒนาค่ะ แล้วถึงจะไปพัฒนาเขา เพราะเขามีสมรรถนะ
แตกต่างกันค่ะ สมรรถนะเฉพาะเร่ืองที่แตกต่างกันที่ต้องการได้รับการพัฒนาค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“เราได้ท าการศึกษาความต้องการจ าเป็นของครูปฐมวัยกับผู้ดูแลเด็กทั่วประเทศค่ะ แล้ว

มันมีอยู่ 5 ประเด็นที่ความต้องการจ าเป็นมันสูงมาก ก็จะเป็นในเรื่องของโค้ดดิ้งที่ครูบอกว่าครู
ต้องการมากเลย เขาไม่เข้าใจในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งตัวเล็ก ๆ เหล่านี้มันจะ
สอดแทรกไปอยู่ตามฐานสมรรถนะต่าง ๆ ค่ะ คือมันไม่ใช่แกนหลัก แต่มันเป็นตัวซัพภายใต้ฐาน
สมรรถนะบางตัว” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที ่23 ธันวาคม 2563   

 
  ข้อเสนอประเด็นในการพัฒนาครูปฐมวัยฯ ที่ ม.สวนดุสิต เสนอไว้สรุปได้ดังนี้ 
  - ความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย 

  - การออกแบบการจัดการเรียนรู ้ ในการพัฒนาเด็กที ่มีภูมิหลังของครอบครัวที่
หลากหลาย 

  - การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีความสามารถในการสื่อสาร มีความมั่นใจใน
ตนเองมีสุขภาพที่ดีทั ้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ มีจิตส านึกของความเป็นเจ้าของและ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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  - ความอดทนและความเคารพต่อคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เพื่อการเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับต่อไปในอนาคต 
  - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชน 
  - การพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยผ่านการท างานร่วมกันระหว่าง
ครอบครัวและโรงเรียน (Family and Community) ในมิติของความหลากหลายของครอบครัวเป็นสิ่ง
ที่ครูต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องของการท างานร่วมกันระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน (เช่น ครอบครัวที่มี
รายได้ต ่าครอบครัวผู้อพยพย้ายถิ่นงาน ครอบครัวที่มีเด็กที่มีความต้องการศึกษาพิเศษ ครอบครัวที่มี
ความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวของแรงงานต่างด้าว) 
  - ความสามารถในการออกแบบ ประยุกต์ใช้แนวคิด และหลักการในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายในสภาพบริบท
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  
  - การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและเหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย 
  - ความพร้อมในการปรับตัว การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการหาความต้องการ
ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงของผู้เรียนในระดับปฐมวัยผ่านการสร้างความสัมพันธเ์ชิงความรว่มมือระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอก  
  - การออกแบบและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้เกิดความสามารถในการ
คิดเชิงนวัตกรรมสร้างและใช้สื่อการเรียนการสอน ซึ่งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการคิดเชิงนวั ตกรรม
บูรณาการใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการออกแบบหลักสูตรและสภาพแวดล้อมในการเรียนที่จะน าไปสู่
การแสดงความสามารถในการคิดเชิงนวัตกรรม 
 

  นอกจากนี้ ในการพัฒนาครูปฐมวัยฯ ยังควรมีสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยบูรณาการผ่านการเล่น ครูควรสามารถเชื่อมต่อผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นหรือช่วงวัย 
เช่น จากบ้านเข้าสู่อนุบาล จากอนุบาล 3 เข้าสู่ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ ต้องรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อ
กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางต่าง ๆ ของประเทศ และเนื่องจากในปัจจุบันมีการจัดการเรียนรวม
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ดังนั้น ครูจึงต้องได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่เด็กกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากครูปฐมวัยจะเป็นเสมือนด่านแรกที่จะต้องพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมให้แก่เด็ก เพื่อส่งต่อเด็กเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป รวมถึงต้องสามารถสื่อสารหรือแนะน า
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลเดก็ให้แก่ผู้ปกครองได้  
  ทั้งนี้ ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย สามารถมีสมรรถนะหลักที่เหมือนกันแต่จะมี
ระดับความเข้มข้นของการปฏิบัติที่แตกต่างกัน เช่น สมรรถนะครูปฐมวัยด้านนี้จะต้องท าอะไรได้บ้างแล้ว
ถ้าเป็นครูผู้ช่วยท าอะไรได้บ้าง แล้วก็ผู้ดูแลเด็กท าอะไรได้บ้าง โดยในแต่ละสมรรถนะจะถูกแบ่งออกเป็น 
4 ระดับย่อย คือ ระดับเริ่มต้น (พี่เลี้ยง ผู้ดูแลเด็ก) คือ มีความรู้ เข้าใจ ระดับพื้นฐาน (ครูผู้ช่วย) คือมี



 19 

ความรู้ เข้าใจ น าไปใช้ ระดับกลาง (ครูปฐมวัยเชี่ยวชาญ) คือ มีความรู้ เข้าใจ น าไปใช้ ปรับประยุกต์
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน และระดับสูง (ครูปฐมวัยเชี่ยวชาญพิเศษ) คือ มีความสามารถ  
ในการถ่ายโอนองค์ความรู้สู่วิชาชีพ transferable skill ความสามารถในการเป็นโค้ช การเป็นพี่เลี้ยง
ทางวิชาการ จะได้ว่าในแต่ละระดับจะมีสมรรถนะที่เข้มข้นแตกต่างกัน ทั้งนี้ ยังได้แบ่งสมรรถนะครู
ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย สมรรถนะทั่วไป (General competency) และสมรรถนะเฉพาะทาง 
(Specific competency) เพื่อให้ครูในแต่ละกลุ่มสามารถพัฒนาระดับความสามารถ (upskill) ใน
สมรรถนะนั้น ๆ เป็นการพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพได้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับสถาบันผลิตครูได้สามารถ
เทียบได้ว่านักศึกษาครูช้ันปีสุดท้ายจะมีระดับสมรรถนะระดับเดียวกับครูผู้ช่วย  
 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“สมรรถนะแรกน่าจะเป็นเรื ่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ให้กับเด็กในเรื ่อง  
การบูรณาการผ่านการเล่นอย่างแท้จริง ไม่ได้เน้นอ่านเขียน เล่นเรียน เขียนอ่านอะไรแบบนี้ ค่ะ 
สมรรถนะด้านต่อไปคือ การท างานร่วมกันระหว่าง ครู ผู้ปกครองและชุมชน ที่จะต้องมีเหมือนกัน
หมดนะคะ สมรรถนะอีกด้านหนึ่งที่ครูจ าเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของรอยเชื่อมต่อ ในที่นี้ไม่ได้พูดถึงอนุบาล
ไปประถม แต่เป็นรอยเชื่อมต่อจากที่บ้านมาอนุบาล แล้วก็จากอนุบาลไปประถม เขาจะได้รู้วิธีการ
ดูแลเด็กในช่วงของรอยเชื่อมต่อ ก็คือจากบ้านเข้าอนุบาล จากอนุบาล 3 ไป ป.1 แบบนี้ค่ะ คุณครูก็
จะต้องท าอย่างไรบ้าง มีบทบาทอย่างไรบ้างค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   
 
“การให้ความรู้กับครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยค่ะ ให้ทันต่อเหตุการณ์ ให้ทันต่อกฎหมาย 

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แม่บทต่าง ๆ ของประเทศค่ะ ก็น่าจะส าคัญเหมือนกัน” 
สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“การคัดกรองเด็กเบื้องต้น และการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ค่ะ อันนี้เรื่องของการพิเศษเข้ามาเป็นสมรรถนะหนึ่งที่ครูจ าเป็นต้องรู้ค่ะ แล้วก็เป็นที่เรียกร้องจาก
หลายหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน แล้วก็นอกจากตัวครูเอง ว่าคุณครูควรรู้ และคุณครูก็อยากรู้เรื่องพวก
นี้” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“เขาไม่ได้ใช้ค าว่า Special Education หรือ Pre-school education เท่านั้น

แล้วนะคะ เขาใช้ค ารวมกันค่ะ เป็น early childhood education ค่ะ หมายถึงว่า ก็คือรวมไป

เลยว่าการจัดการศึกษาพิเศษกับการจัดการศึกษาปฐมวัยจะต้องไม่แยกส่วนกันค่ะ มันควรจะไปควบคู่
กัน ก็คือครูจ าเป็นจะต้องมีความรู้ที่จะจัดการศึกษาให้เด็กกลุ่มนี้ ทั้งนี้ ทั้งนั้น เด็กกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่
เด็ก อาจจะเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษแท้ค่ะ เด็กที่มีความต้องการพิเศษเทียม หมอไม่ได้วินิจฉัย
ว่าเป็น แต่เขาต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ครูจะท าอย่างไร แบบนี้ค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   
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“จากการลงพื้นทีท่ั้งในฝั่งของกลุ่มผู้ใช้ครู และในฝั่งของภาคนโยบายค่ะ เขาค่อนข้างร้อง
ขอต่อการผลิตครูปฐมวัยที่ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเด็ก กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนแรกก็
ถามเขาไปว่า หมายถึงว่าจะให้แบบมีความรู้ความเข้าใจเหมือนครู การศึกษาพิเศษก็มีพิเศษแล้วไง  
เขาบอกว่า แต่คนแรกที่เจอคือครูปฐมวัย เขาบอกว่าไม่ได้หมายความว่าจะผลิตครูปฐมวัยให้รู้
การศึกษาพิเศษด้วย แต่หมายถึงให้มีพื้นฐานความรู้ พอที่จะส่งต่อข้อมูล พอที่จะบอกผู้ปกครองให้ไป
ท าอะไรต่อได้ค่ะ ในบริบทของห้องเรียนนะคะ ณ ตอนนี้มีกลุ่มเด็กที่มีทั้งอาการแฝง อาการไม่แฝงเนี่ย 
อย่างน้อยคนเป็นครูปฐมวัยต้องรู้ เขาบอกว่าขั้นต ่าคือต้องรู้จัก    รู้ลักษณะ หรือรู้ในเรื่องของการ
ด าเนินการส่งต่อ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“การก าหนดสมรรถนะของคนสามกลุ่มนี้ จะมีเลเยอร์ที่ต่างกัน แต่อยู่ภายใต้สมรรถนะ

เดียวกันนะคะ เราจะแบ่งว่าสมรรถนะครูปฐมวัยกับครูผู้ช่วยและผู้ดูแลเด็ก สามกลุ่มนี้จะมีระดับที่
ต่างกันคือ ในลักษณะของสมรรถนะครูปฐมวัยด้านนี้ เขาจะต้องท าอะไรได้บ้าง แล้วถ้าเป็นครูผู้ช่วยท า

อะไรได้บ้าง แล้วก็ผู้ดูแลเด็กท าอะไรได้บ้าง” 
สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“อย่างเช่น ครูปฐมวัยกับผู้ดูแลเด็ก เขามีความสามารถ คุณวุฒิ หรือเงินเดือนต่างกันเลย 

นั ่นหมายความว่า ถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาให้เขาอยู ่ในแคเรียพาร์ท แล้วเขาก็อัปสกิลได้เป็น
ตามล าดับขั้น มันก็ต้องมีล าดับขั้นที่ชัดเจนก่อน แล้วก็บทบาทหน้าที่ที่มีความชัดเจนว่าเขาต้องท า
อะไรได้บ้าง ครูต้องท าอะไรได้บ้างแบบนี้ค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“เรามองว่าฐานสมรรถนะครูจะเริ่มจากระดับเริ่มต้น ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง แล้วก็

ระดับสูง อันนี้คือสี่ขั้นใหญ่ โดยที่ขั้นเริ่มต้นเนี่ย กลุ่มพี่เลี้ยงกับผู้ดูแลเด็กจะต้องท าได้ คือ มีความรู้
และความเข้าใจเท่านั้น เช่น สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยแบบนี้ค่ะ คือเขา
อาจจะต้องมีความรู้บ้างในขอบเขตไหน แล้วก็เข้าใจ พอมาระดับพื้นฐานจะเป็นกลุ่มของครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วยก็จะต้องมีความรู้อะไร ก็คือเหมือนกับพี่ เลี้ยง แต่เขาจะต้องน าไปใช้ได้ด้วย เขาจัดได้ด้วย 
ต่อมาก็จะเป็นกลุ่มระดับกลางก็คือเป็นครูปฐมวัย กลุ่มครูปฐมวัยเชี่ยวชาญ จะต้องท าแบบครูผู้ช่วยได้ 
แต่เขาจะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อนร่วมงานได้ อันสุดท้ายเลย  ก็คือ กลุ่มครูปฐมวัยเชี่ยวชาญ
พิเศษที่เป็นเลเยอร์ที่สูงสุด ก็คือระดับสูง นอกจากเขาจะมีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการน า
สิ่งที่เขามีอยู่ไปประยุกต์ถ่ายทอดสู่เพื่อนร่วมงานเนี่ย เขายังต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ในเรื่องของสกิลที่มันเป็นการถ่ายโอนค่ะ แล้วก็เป็นโค้ชได้ โค้ชทางวิชาการค่ะ เพราะว่ามันจะ
ไปซัปพอร์ตกับโมเดลการผลิตและการพัฒนาครูที่เป็นโมเดลของจังหวัดที่เราน าเสนอ ...เดี๋ยวมันจะไป
ลิงกก์ับสถาบันผลิตครู” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“คือ เลเยอร์ของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายเขาจะอยู่เทียบเท่ากับครูผู้ช่วย” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   
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    2.2 ผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาครู (หน้าที่ที่ด าเนนิการ) 
  ควรจัดตั้งสถาบันส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยขึ้นสังกัดส านักงานนายกรัฐมนตรี 
เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม และติดตามคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของแต่ละหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัดการศึกษาหรือดูแลเด็กปฐมวัย ภายใต้
สังกัดกระทรวงที่ต่างกันให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่
จังหวัดนั้นควรมีการจัดท าแผนการ พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยเชิงพื้นที่ โดยมีหน่วยงาน
ต้นสังกัดของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยในพื้นที่มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการพัฒนาของจังหวัด  
  หน่วยงานย่อยในพื้นที่ของแต่ละกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ควรมีการส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยแบบบูรณาการหน่วยงานของกระทรวงอื่น ๆ ในพื้นที่
นั้นด้วยกัน เพื่อลดความซ ้าซ้อนของการจัดกิจกรรมและงบประมาณ  
  สถาบันการผลิตครูในพื้นที่ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครู
ผู้ช่วยโดยมีการจัดให้นักศึกษาครูปฐมวัยมีส่วนรว่มในกิจกรรมการพัฒนาครู 
  มีระบบการสร้างหลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของครู มีการส่งเสริม
สนับสนุนการยกระดับสมรรถนะครูเต็มตามศักยภาพ เปิดพื้นที่ให้ชุมชนให้ภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษา ครู และเด็กปฐมวัย 

 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“จุดเริ ่มต้นมาจากการที ่โครงสร้างงบประมาณกับโครงสร้างของการบริหารจังหวัด
เปลี่ยนแปลงไป คือ ณ ตอนนี้ โครงสร้างกับงบประมาณกับการบริหารจังหวัด จุดศูนย์กลางคือ ผู้ว่า
ราชการในแต่ละจังหวัด ประเด็นที่หนึ่ง ส่วนประเด็นที่สองคือ ค าว่า ครูปฐมวัย หรื อผู้ดูแลเด็ก หรือ
คนที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย มาจาก 4 กระทรวงใหญ่ ดังนั้น เวลาเราบอกว่าถ้าจะพัฒนาครูปฐมวัย 
ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ จะไม่มีใครรับผิดชอบ เช่น สพฐ. ก็จะไม่เป็นเจ้าภาพ อปท. ก็คือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก็จะไม่เป็นเจ้าภาพ ถ้าเป็นสังกัดสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขก็จะไม่เป็นเจ้าภาพ สุดท้าย
ก็คือ กลุ่ม พม. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ ก็คือเนสซารี่ เขาก็ไม่เป็นเจ้าภาพ 
เพราะอะไร เขาติดปัญหาหมดทุกกระทรวงในเรื่องของงบประมาณ เพราะเขาบอกว่าก็เขามีงบงาน
ประจ า พม. บอกว่าก็สนับสนุนเนสซารี่ ก็สนับสนุนแต่เนสซารี่ ส่วนการพัฒนาครูก็ให้ สพฐ. ไปใช้งบ 

สพฐ.สิ ก็เลยท าให้โมเดลของจังหวัดเกิดขึ้นมาในงานนี้ เพราะว่างบประมาณเกือบ 70% ไปโหลดอยู่ที่

กลุ่มงานการศึกษาที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวโต๊ะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่จะท าโครงการหรือ
กิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค่ะ ก็จะเข้าไปขอกับตรงนั้นได้เลย” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“จริง ๆ แล้วการที่จะท าอะไรก็ตามในเรื่องของการผลิตและพัฒนาครู จะต้องมองใน

นโยบายระดับบนก่อน นโยบายระดับบน หมายถึง เขาบอกว่าจะฟังใคร ก็ในเมื่อมันมี 4 รัฐมนตรีค่ะ 
เขาเลยมีข้อเสนอว่า ควรจะจัดตั้งสถาบันส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยขึ้น โดยที่ไป 
สังกัดส านักงานนายกรัฐมนตรี ให้เป็นศูนย์รวมของ 4 กระทรวง ของหมวก 4 ใบ โดยที่มีรองนายกฯ 
เป็นผู้ใหญ่ แล้วถ้าพูดถึงจังหวัด จังหวัดจะท าอะไร แล้วค่อยลงไปที่ของผู้ว่าฯ แล้วผู้ว่าฯ ก็ต้องเป็นคน
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กลางเรียกประชุมว่าในฝั่งของปฐมวัยหรือผู้ดูแลเด็ก 4 กระทรวงที่ต้องอยู่ภายใต้จังหวัดหรือในนาม
จังหวัดเนี่ย ปีนี้จะท ากิจกรรมอะไร มันก็จะลงดิ่งลงมาเรื่อย ๆ ค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

    2.3 รูปแบบการพัฒนาคร ู
2.3.1 กรณีด าเนนิการโดยสถาบันผลิตครูหรือหน่วยงานภายนอก 

ควรเป็นระบบพัฒนาความรู้และทักษะส าหรับครปูฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น มีหลักสูตร Upskill/Reskill ตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล โดยมี
การเรียนรู้ผ่านระบบ Massive Open Online Courses (MOOCs) ใช้ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank 
System) หรือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนระยะสั้นแบบ Nano-degree ในสถาบันการผลิตครู เพื่อให้
ผู้ดูแลเด็กสามารถเพ่ิมวุฒิทางการศึกษา  
 

  2.3.2 กรณีด าเนินการโดยโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก 
 ควรมีระบบเชื่อมโยงการศึกษาเพิ่มเติมของครูผู้สอนรายบุคคลกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จัดโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียน (PLC) โดยมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของครูในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการแบ่งปัน
ความรู้ของครูในโรงเรียน 
 

    2.4 การบริหารระบบการพัฒนาครู  
  การพัฒนาครูอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการบริหารจัดการโดยการสร้างระบบ
การพัฒนาครูที่ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน โดยมีสถาบันผลิตครูมาร่วมเป็นพี่เลี้ยง (โหนด) “สร้างเครือข่ายและระบบ
พี่เลี้ยง” ในการพัฒนาครูปฐมวัยในสถานศึกษาทุกสังกัดกระทรวงในพื้นที่นั้น ๆ โดยอิงระดับสมรรถนะ
ครูปฐมวัยเป็นฐานการพัฒนาและติดตามประเมินผล และมีระบบการติดตามการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ครูสามารถน าข้อสะท้อนไปปรับปรุงการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบ
การพัฒนาครูปฐมวัยแต่ละพื้นที่ ควรมีแผนการพัฒนาครูระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของพื้นที่ 
โดยการพัฒนาอิงฐานสมรรถนะครูตามระดับของกลุ่มครู  
  โดยการพัฒนาครูควรเป็นการต่อยอดจากโครงการที่เกิดจากความต้องการของพื้นที่ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบท และส่งเสริมใหค้รวูางแผนจัดท าโครงการ/กจิกรรม ที่ตรงกับความต้องการของ
พื้นที่ มีการน าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เอื้อต่อการจัดระบบการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร เพื่อน าไปพัฒนาอาชีพที่มีได้อย่างยั่งยืน โดยการ 
บูรณาการความร่วมมือทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระหว่าง
โรงเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานรับเลี้ยงดูเด็กเล็กในพื้นทีใ่ห้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“กระบวนการร่างหลักสูตรจะด าเนินการก่อนที่จะใส่โครงสร้างหลักสูตรหรือรายละเอียด 
เพราะรายละเอียดจะต้องไปศึกษา ไปฟังเสียงความต้องการในพื้นที่ก่อน โดยที่ในกิจกรรมการพัฒนา
ครู ไม่ใช่แค่เป็นครู สพฐ.อย่างเดียว แต่เป็นตัวแทนของผู้ดูแลเด็กแล้วก็ครูทั้ง 4 กระทรวงที่มาร่วม 
ในการอบรมพัฒนา แล้วเราก็จะกระจายตัวนักศึกษา ครูปฐมวัยลงไปตอนที ่เราตามไปดูเขา  
ในห้องเรียนด้วยค่ะ”  

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“เราไม่ได้ใช้การอบรมระยะยาว แต่จะเน้นการสร้างทีม ก็คืออาจารย์ที่เกี่ยวข้องค่ะ เพื่อ

เป็นทีมโค้ชเข้าไปชว่ยครูเขาในโรงเรียนค่ะ” 
สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
2.4.1 ระบบการคัดเลือกครูเข้ารับการพัฒนา  

 เน้นใหค้รูที่สนใจสมคัรเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาครูเป็นส าคัญ  
 

2.4.2 การจัดหลักสูตรฝึกอบรม/พัฒนา  
 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎีที่เน้นการให้
ความรู้เชิงหลักการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยพึงมี
ตามสมรรถนะส าคัญที่ก าหนดไว้ และภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะส าคัญของผู้ประกอบ
วิชาชีพครูปฐมวัย โดยเป็นการดึงภาคส่วนของการผลิตครูมาร่วมในการพัฒนาครูด้วย เช่น ให้นักศึกษา 
ครูปฐมวัยมามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาครู เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูเข้ามามีประสบการณ์ร่วม 
ในการพัฒนาวิชาชีพ และมีสถาบันที่ใช้ครูจาก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เข้ามาบูรณาการร่วมกัน ภายใต้กลุ่มจังหวัดนั้น ๆ  
 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“ในมิติของการพัฒนาครูจะไม่ได้ใช้รูปแบบการฝึกอบรม 100% มันเหมือนจะมีสัดส่วน

อยู่ค่ะ แต่ไม่ได้ออกมาเป็นน ้าหนัก เป็นค่าตัวเลข คือ จะมีทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีประมาณ 25% 

แล้วอีก 75% เป็นภาคปฏิบัติ แต่เป็นการปฏิบัติในมิติของการดึง ของกลุ่มก้อนของการผลิตครูเข้า

มาร่วมด้วย ก็คือมีนักศึกษาครูเข้ามาร่วมด้วยค่ะ โดยที่มีสถาบันผลิตครูกับสถาบันที ่ใช้ครูอีก  
4 กระทรวง ก็คือมีสาธารณะสุข พม. อปท. แล้วก็ สพฐ. เข้ามาบูรณาการภายใต้กลุ่มจังหวัด” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
“จะจัดเหมือนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูปฐมวัยคู่ขนานไปด้วยค่ะ แล้วก็พา

เด็กปฐมวัยลงไปด้วย” 
 สัมภาษณ์ทีมนักวจิัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   
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2.4.3 การจัดกิจกรรม  
 มิติประเด็นการพัฒนาครูที่ให้ความส าคัญกับการออกแบบการจัดประสบการณ์
ให้กับเด็กปฐมวัยที่ครูต้องค านึงถึงการออกแบบที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเข้าใจการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน
ยุคของโลกที่ต้องพึ่งพิงอาศัยกันมากขึ้น เช่น การออกแบบการเรียนรู้ที่สามารถผสมผสานและถักทอ
Learning, Living และ Loving เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เริ่มด้วยจาก “รักที่จะเรียนรู้” ต่อด้วย “รู้ที่จะเรียน” 
จากนั้นจึงเป็นเรื่องของ “เรียนรู้ที่จะรอด” ควบคู่กับ “เรียนรู้ที่จะรัก” ซึ่งเป็นบทสะท้อนของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
 การจัดกิจกรรมจะออกแบบให้แยกอบรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครูปฐมวัยกับครูผู้ช่วย 
และกลุ่มผู้ดูแลเด็กแยกอบรมคนละหลักสูตร ภายหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น ครูกลับเข้าไปท างานในบริบท
งานประจ า จะมีการให้โค้ชของแต่ละกลุ่มไปช่วยให้ค าชี้แนะหรือข้อแนะน า เมื่อต้องเผชิญปัญหาในสภาพ
การท างานจริง ขณะเดียวกันจะให้นักศึกษาครูปฐมวัยจากสถาบันผลิตครูมาร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์เพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์ทางวชิาชีพอีกทางหนึ่ง 
 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“ตอนอบรมก็จะแยกเป็นกลุ่มนี้อบรมของครู กลุ่มนี้อบรมผู้ดูแลเด็ก คนละหลักสูตร  
แยกกันอบรม แต่ลงโรงเรียนเดียวกัน ในหนึ่งห้องก็จะมีทั้งสองกลุ่ม ทั้งครูปฐมวัยและครูผู้ช่วยอยู่
ด้วยกัน ... แล้วก็มีโค้ชของแต่ละกลุ่มมาดู แล้วก็จะมีนักศึกษาปฐมวัยที่มาเป็นผู้สังเกตการณ์ ... ซึ่งทีม
โค้ชนี้ทาง ม.สวนดุสิต จะเป็นผู้พัฒนาส าหรับงานวิจัยนี้ แต่ในระยะต่อไปเมื่อเราถอยออกมาจากพื้นที่ 
ต้องขอให้ทางฝั่งของคุรุศาสตร์อยุธยา สาขาปฐมวัย มาเป็นเจ้าภาพรันกิจกรรมนี้ต่อไปในปีงบประมาณ
อื่น ๆ ค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563   

 
2.4.4 การวัดประเมินผล  

ควรมีมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ( Competency-Based Early 
Childhood Educators Standards) เพื่อการพัฒนาและการประเมินติดตามผล 

  

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“การสังเกตรูบิคแล้วใช้ตามกรอบที่เราสร้างขึ้นมา แล้วเราก็จะมีโค้ชใช่ไหมคะ 75% ที่

เราอยู่กับเขาค่ะพี่ต้อง ก็จะประเมินเขาทุก ๆ กิจกรรมอยู่แล้วค่ะ แต่จะไม่ได้ใช้ข้อสอบวัด ข้อสอบที่
เป็นปรนัยไม่ได้ใช้เลย เพราะครูจะค่อนข้างวิตกกังวลมากค่ะ แต่จะเป็นการสะท้อน   ใช้การสะท้อน
การปฏิบัติมากกว่าค่ะ ส่วนการสังเกตว่าเป็นอย่างไรก็จะสะท้อนไป แล้วก็ดูพัฒนาการค่ะ เขาค่อนข้าง

เครียดกับการประเมินค่ะ” 
สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563 
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2.4.5 การติดตามผลการพัฒนาคร ู
ควรมีระบบการติดตามการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยสะท้อนผ่านการ 

เป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ครูสามารถน าข้อสะท้อนไปปรับปรุงการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
เชื่อมโยงการศึกษาเพ่ิมเติมของครูผู้สอนรายบุคคลกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครูของโรงเรียน (PLC)  

 

    2.5 ประเดน็อื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาครู (ถ้ามี) 
  ควรมีระบบหลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการส่งเสริมการยกระดับการพัฒนาฐานสมรรถนะบุคลากรด้านปฐมวัยเต็มตาม
ศักยภาพโดยเปิดพื้นที่ให้ชุมชน ภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 

ข้อเสนอเกีย่วกับการพัฒนาสถาบนัตน้แบบในการผลิตและพัฒนาครปูฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครผูู้ช่วย 

 ควรด าเนินการให้เป็นโมเดลสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วย 
แบบอิงพื้นที่เป็นฐาน โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน แบบครบกระบวนการกลไกการผลิตและพัฒนาครูขับเคลื่อน
เพื่อตอบสนองความต้องการจ าเป็นของพื้นที่จังหวัดเป็นหลัก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลาง
ของการผสานการท างานแบบบูรณาการ มีการก าหนดโครงการสร้างการบริหารงานภายใต้จังหวัด  
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ มาร่วมบูรณาการงานเชิงพื้นที่เน้น
การมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนทุกระดับ ก าหนดเป้าหมายจัดการศึกษาร่วมกัน ร่วมสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลโดยสถาบันการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ 

 
ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และ ครูผู้ช่วย 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

1. ระบบการผลิตคร ู
    1.1 เป้าหมายการผลิตครูหรือผลลัพธท์ี่คาดหวังในการผลิตคร ู

การวิเคราะห์สมรรถนะที่ส าคัญต่าง ๆ จากพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 และหลักสูตรการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยจากประเทศที่ประสบความส าเร็จ 
โดยพิจารณาจากคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานที่มีการจัดอันดับไว้ในแหล่งที่เป็นสากล  
7 ประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ สวีเดน และอิสราเอล ท าให้ได้
พฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะที่ส าคัญ 110 พฤติกรรมบ่งชี้ เมื่อน าไปผ่านการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีพฤติกรรมบ่งชี้ที่ผ่านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 100 พฤติกรรมบ่งชี้  
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และเมื่อน าไปหาอ านาจจ าแนกพฤติกรรมบ่งชี้เป็นรายข้อ พบว่า มีพฤติกรรมบ่งชี้ที่มีอ านาจจ าแนก 97 
พฤติกรรมบ่งชี้ และเมื่อน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้ค่าน ้าหนัก Factor Loading ที่มากกว่า 30 
พบว่า เหลือพฤติกรรมบ่งช้ีทั้งสิ้น 96 พฤติกรรมบ่งชี้ 

 

องค์ประกอบที ่1 สมรรถนะดา้นการออกแบบการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่ทันสมัย 
และเหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัย มีพฤติกรรมบ่งชี้ทั้งหมด 16 ตัว  

องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะด้านความรู้และทักษะการบูรณาการบริบทพื้นฐานของผู้เรียน 
และบริบทชุมชนเชิงพ้ืนที่เข้าสู่ห้องเรียน มีพฤติกรรมบ่งชี้ทั้งหมด 17 ตัว  

องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะด้านการคิดและความสามารถในการบูรณาการคิดลงสู ่
การใช้ในห้องเรียนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย มีพฤติกรรมบ่งช้ีทั้งหมด 19 ตัว  

องค์ประกอบที่ 4 สมรรถนะด้านการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย มีพฤติกรรม 
บ่งช้ีทั้งหมด 9 ตัว  

องค์ประกอบที่ 5 สมรรถนะด้านการใช้วิจารณญาณในการแสดงออกอย่างเหมาะสม 
กับเด็กปฐมวัย มีพฤติกรรมบ่งชี้ทั้งหมด 20 ตัว  

องค์ประกอบที่ 6 สมรรถนะด้านการปรับตัวทันทีเมื่อมีปัญหา/ผลกระทบ/เหตุการณ ์
ใหม่ ๆเกิดขึ้น มีพฤติกรรมบ่งชี้ทั้งหมด 15 ตัว  
 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“ให้ครูสอนเด็กให้คิดสร้างสรรค์ มันเหมือนกับคิดเป็นคล้าย ๆ มีนวัตกรรมเกิดขึ้นอยู่ตลอด...เราไป
ทบทวนจากทั่วโลก ที่มีทั้งในสิงคโปร์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ แล้วก็อิสราเอล เราก็ไปพบว่ามี
หลายเรื่องที่จะต้องไปเปลี่ยนที่ครู...ถามว่าใช่ไหม ก็ ใช่ แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด เพราะไม่เหมาะกับคนไทยทั้งหมด 
ผู้ใหญ่ยังไม่ถูกเปลี่ยน คุณครูยังไม่ถูกเปลี่ยน เราก็อาศัยความคิดเห็นเอามาชนกัน... เอาง่าย ๆ เลย ถ้าไปเปลี่ยน
ครูคิดอีกแบบหนึ่ง หรือจัดการอีกแบบหนึ่ง อย่างไรเด็กก็จะเป็น เรียกว่านวัตกรรมทางความคิด มันอาจจะไม่ได้

ออกมาเป็นตัว innovation ขนาดไปแก้ปัญหาชาวบ้านเขา แต่มันก็เป็นแนวคิดใหม่ ๆ ที่มันบรรเจิด เราเจอ

แล้วเราบรรเจิดจังเลย คือเขาคิดได้อย่างไร อะไรท านองนั้น เป็นนวัตกรรมทางความคิด ถ้าเราช่วยกัน เริ่มตั้งแต่
ครูเป็นต้นไปนะคะ โดยเฉพาะยิ่งครูอนุบาล แล้วก็มาแก้ที่ครูประถม ครูมัธยม มันน่าจะแก้ได้ในที่สุดเนอะ 

...จุดเด่นก็คือ เราจะได้คนเตรียมสู่คนที่มีลักษณะที่มีศักยภาพ ความคิด ก าลังค่อนข้างดี มันจะไป
รองรับกับแผนปฏิรูปประเทศพอดีเลย” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   
 

    1.2 รูปแบบการผลิตคร ู
สถาบันผลิตครูควรด าเนินการพัฒนาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนงานในการพัฒนารูปแบบ 

การผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยตามพฤติกรรมบ่งชี้  สมรรถนะส าคัญที่ส่งผลต่อ
การพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัยตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยอาจก าหนด
เป็นกลยุทธ์ระยะสั้น (1 – 3 ปี) เริ่มตั้งแต่การปรับตัวของสถาบันและปรับปรุงหลักสูตรการผลิต และการ
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พัฒนาครูให้เป็นโมดูลที่เน้นการบูรณาการและเน้นพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะที่ส าคัญ และกลยุทธ์ระยะยาว 
(ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ในการจัด
หลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 

 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“ถ้ามีตัวบ่งชี้...ถ้าจะน าไปพัฒนาครูจริง ๆ ...มันก็มี 3 ช๊อต การพัฒนาคน ๆ หนึ่งมาเป็นคุณครู จะ
คัดเลือกอย่างไรดี สองหลักสูตรควรจะออกแบบอย่างไร สามหลังจากเขาจบไปเป็นครูแล้ว เราจะตามติดเขาสองปี 
เราก็ใช้ครูคืนถิ่นเข้ามาช่วยว่า สองปีเราควรจะดูอะไร ก็ปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 96 
ตัวเนอะ ก็เห็นว่าถ้าเอามาเป็นระบบคัดเลือกเข้านะ นิดหนึ่งนะคะก็เป็น 17 ตัว ถ้าเอามาเป็นตัวหลักสูตรก็เป็น  
90 ตัว แล้วเอามาพัฒนาต่อก็ 77 ตัว คือบางตัวมันก็โอเวอร์แลปเนอะ ต้องไปดูข้างหลังด้วยท านองนี้ ถามว่าวันนี้
ได้ช าเลืองมอง มคอ.1 ไหม ตัวหลักสูตร ช าเลืองนะคะ มีการวิเคราะห์ว่าตรงกับมาตรฐานวิชาชีพครู เพราะอันนี้
ผู้รู้ที่อยู่ในการออกแบบ มคอ.1 เนี่ย เขาก็เข้าใจเนอะ บางที่ไม่หายก็เดินตามนั้น แต่บางที่มันหายก็สร้างกฎเกณฑ์
มาควบคุม แล้วมันเป็นเรื่องที่ดี แต่มันต้องตีโจทย์ให้แตก เพราะฉะนั้นตัวสิ่งที่ท าไปก็คือว่า มันก็จะได้ระบบการ
คัดเลือกเข้า เราก็มีตัวหลักสูตร ตัววิชาตามหน่วยกิต ตามเงื่อนไข มคอ.ทุกอย่างว่าคุณสมบัติทุกอย่างจะอยู่ในเล่ม
เนอะ แลว้ก็มีตัวโมดูลที่จะไปพัฒนาครูนะคะ อีก 6 ตัว รวมทั้งผู้ดูแลเด็ก” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   

 
    1.3 การบริหารระบบผลิตครู  

- ระบบการคดัเลือกผู้เข้าศกึษา  
     แนวทางการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อในสถาบันการผลิตได้
ใช้พฤติกรรมบ่งช้ีสมรรถนะที่ส าคัญ 17 ตัว ไปออกแบบเกณฑ์การรับเข้าเกี่ยวกับแนวทางการรับสมัคร 
คุณสมบัติของผู้สมัครทั้งคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ กระบวนการคัดกรองและคัดเลือก  
น ้าหนักการให้คะแนน เกณฑ์การตัดสิน วิธีการประเมิน/เครื่องมือ ผลการสังเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้  
สมรรถนะส าคัญของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยที่ควรน ามาก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การ
รับเข้าของสถาบันการผลิตครู ดังนี ้

 
ข้อเสนอการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเพื่อการปฏิรูประบบ

การผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย และครูผู้ช่วย 

เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียด 
การรับสมัคร รับตรงโดยสถาบันผลิตครู 

หมายเหต ุ - จ านวนที่รับตามอัตราที่ว่างของข้าราชการในแต่ละปี ตามพ้ืนที่
ความรับผิดชอบของสถาบันการผลิต 

    - ให้สถานศึกษาเดิมของผู้สมัครเป็นผู้คัดกรองในขั้นต้น 
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คุณสมบัติของผู้สมคัร 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
1. มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เป็นผู้ทีม่ีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและประสงค์จะบรรจุราชการเป็นครู 

ในพื้นที่ท้องถิน่ของตน 
     3. เป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรค ไม่มีความประพฤติส่อว่าจะ 
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 

4. เป็นผู้ทีม่ปีระสบการณ์ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม 
5. เป็นผู้ที่ไมม่ีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

คุณสมบัติเฉพาะ 
     1. เป็นผู้ทีบ่ิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้สมคัร มีภูมิล าเนาอยู่
ในเขตต าบลซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงเรียนที่ผู้สมัครจะไปบรรจุหรือแต่งต้ังหลัง
ส าเร็จการศึกษาตามบัญชีรายช่ือท้ายประกาศ (ของแต่ละป)ี ไม่น้อยกว่า  
3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัคร 
     2. มีแฟ้มสะสมผลงานทีแ่สดงถึงการท ากิจกรรมกับศูนย์เด็กเล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาล โดยให้หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก หรือ ผอ. หรือครู รับรอง
ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ก าหนดช่ัวโมง
ประสบการณ์การอยู่ร่วมกันกับเด็กเล็ก)  
หมายเหตุ 
      สถาบันการผลิตครูต้องแจ้งไปยังครูแนะแนวของแต่ละสถานศึกษา
รับทราบเงื่อนไขล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี เพื่อร่วมกันคัดเลือกและแนะน า
นักเรียนให้รู้จกัตัวเองว่าอยากเป็นครูปฐมวัยหรือไม่ อยู่ร่วมกับเด็กปฐมวัยได้
หรือไม่ อาจก าหนดงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง
กับเด็กปฐมวัย 

กระบวนการคดักรอง
และคัดเลือก 
 

กระบวนการคดักรองเบื้องตน้ 
      1. พิจารณาเบื้องต้น จากคณุสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติเฉพาะโดยตรวจสอบ
จากเอกสารและครูในสถานศึกษาของผู้สมัคร เขตพื้นที่การศึกษาและชุมชน
ของผู้สมัคร 
      2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน โดยเฉพาะประสบการณ์ในการ 
อยู่ร่วมกับนักเรียนอนุบาลหรือศูนย์เด็กเล็ก 
      3. มีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับประสบการณใ์นการอยู่ร่วมกับเดก็เลก็
หรือชั้นอนุบาล โดยผ่านการรบัรองจากครแูนะแนวและครปูระจ าชั้นในระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย  
กระบวนการคดัเลือก  
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม การท ากิจกรรมการ
คัดเลือกนักศึกษาสาขาปฐมวัย โดยอิงสมรรถนะส าคัญผ่านกิจกรรม 
5 กิจกรรม ดังนี ้

กิจกรรมที ่ 1 ก ิจกรรมที ่ เน ้นทักษะการสื ่อสารและการกล้า
แสดงออก 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่เน้นการท างานเป็นทีม 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่เน้นการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชนเชิงพ้ืนที่ 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่เน้นเจตคติและทัศนคติต่อการเป็นครู
ปฐมวัย 

ขั้นตอนที่ 2 การสอบข้อเขียน เป็นการสอบเพ่ือวัดการคิด ความรู้ทั่วไป และ
วัดแววความเป็นครูปฐมวัย ประกอบด้วย 2 ชุด 

ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดขั้นสูง โดยอิงความรู้ 
ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน 

ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดแววความเป็นครูปฐมวัย 
ขั้นตอนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบวัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ความรู้ทั่วไป และวัดแววความเป็นครูปฐมวยั ประเมินใน 3 ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือไหวพริบ 
หรืออารมณ ์

ประเดน็ที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับชมุชนหรือพ้ืนที่ 
ประเดน็ที่ 3 การสังเกต บุคลิกภาพ 

น ้าหนักคะแนน    ใช้สัดส่วนการเข้าร่วมกิจกรรม : การสอบขอ้เขียน : การสมัภาษณ์ เท่ากบั 
50 : 25 : 25 

การตัดสินผล เรียงล าดับตามคะแนนผลสอบรวม ตามจ านวนที่ประกาศรับสมัคร 
หมายเหต ุหากคนสุดท้ายมคีะแนนเท่ากัน ให้แตล่ะสถาบันตัดสินใจ 

วิธีการประเมนิ/
เครื่องมือ 

1. แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจาก 
 1.1 จิตลักษณะ ความเป็นผู้น า 
 1.2 ความสามารถในการอยู่ร่วมกับเด็กได้อย่างมีความสุข 
 1.3 การมีความรักในการท างานร่วมกับเด็กเล็ก 
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 1.4 การมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัย 

และชุมชน 
2. การประเมนิจากการท ากิจกรรม พิจารณาจาก 

2.1 ทักษะการสื่อสารหรือการใช้ภาษา 
 2.1.1 การน าภาษาต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 2.1.2 การไตรต่รองค าพูดที่จะใช้กับผู้เรียน 
 2.1.3 ความอดทน การควบคุมอารมณ์เมื่อต้องท าหรือต้องอธิบาย

ซ ้า ๆ  
2.2 ทักษะการท างานเป็นทมี 

2.2.1 การมีลักษณะกล้าที่จะรับฟังค าติชมจากผู้อื่น และพร้อมที่จะ
ปรับปรุงตนเอง 

2.2.2 ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีแปลกใหม่
ที่ดีกว่าเดิม 

2.2.3 การมีความคิดที่ดี แปลกใหม่ต่างจากคนทั่วไป และคิดหา
ค าตอบได้หลากหลายแง่มุม 

2.2.4 การยอมรับและเคารพความต่างทางศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ 
ร่างกาย และสติปัญญา 

2.2.5 การมีความคิดเชิงระบบสูง  
2.3 การรู้เท่าทันเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      2.3.1 การรู้เท่าทันเหตุการณ์ ติดตามข่าวสารเพ่ือพัฒนาตนเองและ

การประยุกต์ใช ้
2.3.2 การมีลักษณะพร้อมที่จะปรับตัวตามเหตุการณ์ที่เปลีย่นไปอยู่

ตลอดเวลา 
2.3.3 การพัฒนาตนเองในทักษะในยุคโลกาภิวัตน ์และทักษะในยุค

ศตวรรษที่ 21 
2.3.4 การรู้เทา่ทัน ไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หาข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มเติมแล้วค่อยปรับตัวให้เหมาะ 
2.3.5 มคีวามเข้าใจและวจิารณญาณในการแสดงออก เมื่อมีเหตุการณ ์

ใหม่ ๆ 
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    2.4 เจตคติและทัศนคตติ่อการเป็นครปูฐมวัย 

2.4.1 การเช่ือมั่นว่าเด็กปฐมวัยทุกคนสามารถพัฒนาให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ได ้

2.4.2 การเช่ือมั่นว่าพื้นฐานของเด็กปฐมวัยทุกคนเป็นเด็กดี 
2.4.3 ความเข้าใจพฤติกรรมด้านการคิดของนักเรียน 
2.4.4 การรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงตนเองในฐานะครูอยู่เสมอ 
2.4.5 การมีความตระหนักว่าวิชาชีพครูมีความส าคัญ และจ าเป็น

ส าหรับการแกไ้ขปัญหาของสังคม 
          2.4.6 การบูรณาการเหตุการณ์ใหม่ ๆ จากโลกปัจจุบันและชีวิต 
ประจ าวันสู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. การสอบขอ้เขียน พิจารณาจากการใช้เครื่องมือ 2 ชนดิ คือ 

3.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดขั้นสูง โดยอิงความรู้ทั่วไป 
และเหตุการณป์ัจจุบัน 

3.1.1 ความเข้าใจพฤติกรรมด้านการคิดของนักเรียน 
3.1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีแปลกใหม ่

ที่ดีกว่าเดิมจากสถานการณท์ี่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
3.1.3 การมีความคิดที่ดีที่แปลกใหม่ต่างจากคนทั่วไปและคิดหา

ค าตอบได้หลากหลายแง่มุม 
3.1.4 การมีความคิดเชิงระบบในการแก้ไขปัญหาทั่วไป 

3.2 แบบวัดแววความเป็นครูปฐมวัย 
3.2.1 การยอมรับและเคารพความต่างทางศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ 

ร่างกาย และสติปัญญา 
3.2.2 ความเชื่อมั่นว่าเด็กปฐมวัยทุกคนสามารถพัฒนาให้เป็นคนที่

สมบูรณ์ได ้
3.3.3 ความเชื่อมั่นว่าพื้นฐานของเด็กปฐมวัยทุกคนเป็นเด็กด ี
3.3.4 การยึดมั่นในความดีงามและจรรยาบรรณ ประพฤติตนอย่าง

เหมาะสม เป็นแบบอย่างครูทีดี่ 
3.3.5 การเข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพครูเป็นเรื่องส าคัญ 
3.3.6 การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยครูต้องค านึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลกั 
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4. การสัมภาษณ์ พิจารณาจาก 

4.1 ความรู้เกีย่วกับชุมชนหรือพื้นที่ 
            การมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นอยูแ่ละวถิีชีวิตของเด็กปฐมวัย
และชุมชน 

4.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือไหวพรบิหรืออารมณ ์
(ก าหนดสถานการณ์ให้) 

4.2.1 การสร้างความคุ้นเคยทางภาษา โดยการเล่านิทานหรือ 
ฝึกร้องเพลงง่าย ๆ 

4.2.2 ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ทางการศึกษาได้ 
           4.2.3 การรู้เท่าทัน ไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ หาข้อมูลข่าวสาร 
เพิ่มเติมแล้วคอ่ยปรับตัวให้เหมาะสม 

4.3 การสังเกตบุคลิกภาพ  
       การแต่งกาย บุคลิกท่าทาง ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

 
ข้อเสนอการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาและหลักสูตรพัฒนา

สมรรถนะส าหรับผู้ดูแลเด็ก 

เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียด 
การรับสมัคร รับตรงโดยสถาบันผลิตครู 

หมายเหตุ จ านวนที่รับตามอัตราที่ว่างของผู้ดูแลเด็กในแต่ละปี ตามพื้นที่
ความรับผิดชอบของสถาบันการผลิต 

คุณสมบัติของผู้สมคัร 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
1. อายุ 18 ปีขึน้ไป 
2. มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
3. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรค ไม่มีความประพฤติส่อว่า 

จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
4. เป็นผู้ทีม่ปีระสบการณ์ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม 
5. เป็นผู้ที่ไมม่ีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้สมคัร มีภมูิล าเนา 

อยู่ในเขตต าบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่จะไปท างาน 
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หลังส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัคร 

2. มีแฟม้สะสมผลงานที่แสดงถึงการท ากิจกรรมกับศูนย์เด็กเล็กหรือ 
โรงเรียนอนุบาล โดยให้หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก หรือ ผอ. หรือครูรับรองต่อเนื่อง 
อย่างน้อย 1 ปี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ก าหนดชั่วโมงประสบการณ์
การอยู่ร่วมกันกับเด็กเล็ก)  

กระบวนการคดักรอง
และคัดเลือก 
 

กระบวนการคัดกรองเบื้องต้น 
1. พิจารณาเบื ้องต้นจากคุณสมบัติทั ่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ 

โดยตรวจสอบจากเอกสารและครูในสถานศึกษาของผู ้สมัคร เขตพื ้นที่
การศึกษาและชุมชนของผู้สมัคร 

2. มีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับ 
เด็กเล็กหรือชั้นอนุบาล โดยผ่านการรับรองจากครูแนะแนว และครูประจ าชั้น 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กระบวนการคัดเลือก  
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับนักเรียนอนุบาลหรือ
ศูนย์เด็กเล็กจากแฟ้มสะสมผลงาน  
ขั้นตอนที่ 2 การสอบข้อเขียน เป็นการสอบเพ่ือวัดการคิด ความรู้ทั่วไป และ
วัดแววความเป็นผู้ดูแลเด็กประกอบด้วย 2 ชุด  

ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดขั้นสูง โดยอิงความรู ้
ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน 

ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดแววความเป็นผู้ดูแลเด็ก 
ขั้นตอนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบวัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ความรู้ทั่วไป และวัดแววความเป็นผู้ดูแลเด็ก ประเมินใน 3 ประเด็น  

ประเด็นที่ 1 ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือไหวพริบ 
หรืออารมณ์ 

ประเด็นที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับชุมชนหรือพ้ืนที่ 
          ประเด็นที่ 3 การสังเกต บุคลิกภาพ 

น ้าหนักคะแนน    ใช้สัดส่วนการประเมินประสบการณ์ : การสอบข้อเขียน : การสัมภาษณ ์
เท่ากับ 30 : 30 : 40 

การตัดสินผล เรียงล าดับตามคะแนนผลสอบรวม ตามจ านวนที่ประกาศรับสมัคร  
หมายเหต ุหากคนสุดท้ายมคีะแนนเท่ากัน ให้แตล่ะสถาบันตัดสินใจ 
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วิธีการประเมนิ/
เครื่องมือ 

1. การประเมนิประสบการณ์แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจาก 
 1.1 จิตลักษณะ ความเป็นผู้น า 
 1.2 ความสามารถในการอยู่ร่วมกับเด็กได้อย่างมีความสุข 
 1.3 การมีความรักในการท างานร่วมกับเด็กเล็ก 
 1.4 การมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัย 

และชุมชน 
2. การสอบขอ้เขียน พิจารณาจากการใช้เครื่องมือ 2 ชนดิ คือ 

2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดขั้นสูง 
2.1.1 ความเข้าใจพฤติกรรมด้านการคิดของนักเรียน 
2.1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีแปลกใหม ่

ที่ดีกว่าเดิม จากสถานการณท์ี่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
2.1.3 การมีความคิดที่ดี แปลกใหม่ต่างจากคนทั่วไป และคิดหา

ค าตอบได้หลากหลายแงมุ่ม 
2.1.4 การมีความคิดเชิงระบบ 

2.2 แบบวัดแววความเป็นผู้ดูแลเด็ก 
2.2.1 การยอมรับและเคารพความต่างทางศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ 

ร่างกาย และสติปัญญา 
2.2.2 ความเชื่อมั่นว่าเด็กปฐมวัยทุกคนสามารถพัฒนาให้เป็นคนที่

สมบูรณ์ได ้
2.2.3 ความเชื่อมั่นว่าพื้นฐานของเด็กปฐมวัยทุกคนเป็นเด็กด ี
2.2.4 การยึดมั่นในความดีงามและจรรยาบรรณ ประพฤติตนอย่าง

เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี 
3. การสัมภาษณ์ พิจารณาจาก 
    3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือไหวพริบหรือ
อารมณ์(ก าหนดสถานการณ์ให้) 

3.1.1 การสร้างความคุ้นเคยทางภาษา โดยการเล่านิทานหรือฝกึ
ร้องเพลงง่าย ๆ 

3.1.2 ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับสถานการณ์
ใหม่ทางการศกึษาได้ 
          3.1.3 การรู้เท่าทัน ไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ หาข้อมูลข่าวสาร 
เพิ่มเติมแล้วคอ่ยปรับตัวให้เหมาะสม 
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3.2 ความรูเ้กีย่วกับชุมชนหรือพื้นที่ 

  การมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัย 
และชุมชน 

3.3 การสังเกตบุคลิกภาพ  
     การแต่งกาย บุคลิกท่าทาง ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“เราท าประชาวิจารณ์เบา ๆ นะคะ ทั้งนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาปฐมวัย หลังจากที่เราท าตัวบ่งชี้แต่ละ
มหาวทิยาลัย 27 ตัว เขาเห็นว่าเป็นเกณฑ์ที่ต้องเอามาเป็นคัดเลือกเข้า เราก็ได้ลงหมดเนอะ เกณฑ์ในการคัดเลือก

ก็จะมีเรื่องของการรับสมัครตรงนะคะ น่าจะเป็น TCAS 1 เนอะ ที่เราเสนอไป คุณสมบัติก็เป็นคนไทยธรรมดา 

แต่อาจจะมีเฉพาะก็คืออยากให้เป็นคนบ้านนั้นแล้วส่งมาเรียน ความประพฤติเด็ก ๆ  รู้ว่าคนนี้ไม่เพี้ยนตั้งแต่ต้น 
มีเรื่องของแฟ้มสะสมงานที่มองเห็นให้รู้ว่าเขาเคยท างานร่วมกับเด็กเล็ก ๆ มาก่อน หรือว่าโรงเรียนอนุบาล หรือว่า
อย่างน้อยต่อเนื่องสักหนึ่งปี อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเสนอไว้ แล้วก็กระบวนการคัดกรองและคัดเลือกไว้นะคะ เราเห็ น
ว่ากระบวนการต้องพิจารณาเบื้องต้นจากคุณสมบัติทั่วไปก่อน จากนั้นก็มาดูแฟ้ม แล้วก็ประเมิน มีการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับประสบการณ์อยู่ร่วมกับเด็กอนุบาลนะคะ ซึ่งผ่านการรับรองของครูแนะแนวหรือครูประจ าชั้นมา
ก่อน แล้วก็กระบวนการคัดเลือกก็คือ เราไม่เชื่อว่าข้อสอบจะวัดได้ อันนี้ตรงไปตรงมานะคะ เราเชื่อว่าถ้าเราคัด
จากการเข้าค่าย ก็คืออาจจะมีเรื่องให้ มีกิจกรรมในค่าย ก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะ เรื่องของทักษะสื่อสาร  
แล้วก็การท างานเป็นทีม การรู้เท่าทันเทคโนโลยี เรื่องของการเน้นเจตคติและก็ทัศนคติของครูปฐมวัย แล้วค่อยมา

สอบข้อเขียน ถ้าข้อเขียนเราคิดว่าต้องมี Thinking เป็นแบบวัดด้านความคิดที่อาศัยคอนเทนต์ที่เป็นเหตุการณ์

บ้านเมืองทั่ว ๆ ไปนะคะ ไม่ใช่อยู่ไกลตัว เดี๋ยวนี้เรามีเรื่องที่ท ามาเป็นข้อสอบตัวนี้ เรื่องการคิดเยอะมากเนอะ 
เช่นกัน ข้อสอบแววครูที่เราเห็นว่าต้องสอบอยู่ ต้องเป็นครูปฐมวัยด้วย แล้วก็มีเรื่องการสอบสัมภาษณ์ท้ายสุด 
สัมภาษณ์ก็ต้องวัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้มาวัดถามว่าเธอเป็นใคร คงไม่ใช่แล้ว แล้วก็มีความรู้ทั่วไป แล้วก็
วัดแวว แล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับพื้นบ้าน เพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าครีเอทีฟสูง ที่จริงไม่มีอะไรหรอกค่ะ  ครูไทยถ้าใช้
หนังสือไม่มีวันครีเอทีฟ ลากออกนอกห้องเรียนแค่นั้นเอง ถ้าลากปุ๊บเขาจะกลับมาเห็นปัญหาแล้วก็กลับมาบูรณา
การกับศาสตร์เอง 

...วันนี้ถ้าไม่เข้าใจพ้ืนที่ตัวเอง ถ้าไม่เข้าใจปัญหาชุมชนเนี่ย มันอาจจะไม่เหมาะที่จะมาเป็นครูที่จะเห็น
ตรงนั้นตรงนี้แล้วดีไซน์ได้หมด แล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพด้วย เพราะเราเห็นหลายโรงเรียนที่มีปัญหา เราอยากได้
ครูที่มีบุคลิกดี สะอาดสะอ้าน ครูปฐมวัยนี่ต้องสะอาดเป็นพิเศษนะคะ ใช่ไหมคะคุณครู แล้วก็พี่จิ๋มได้เสนอมุมมอง
ว่า ทั้งหมดนี่มีสัดส่วนข้อเขียนสัมภาษณ์ เท่ากับมีการร่วมกิจกรรม 50%  แล้วก็มีการสอบข้อเขียน 25% แล้วก็
สัมภาษณ์อีก 25% แล้วก็มีเกณฑ์ มีวิธีการเครื่องมือที่เราสร้างไว้ให้แล้วอยู่ท้ายเล่ม ว่ามันจะมีเรื่องของแฟ้ม ว่าเรา
จะใช้เกณฑ์อะไรดูนะคะ มีการประเมินการท ากิจกรรมจากอะไร  มีตัวบ่งชี้อยู่ในผลวิจัยเราเรียบร้อยหมด” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   
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- การจัดหลักสูตร/การจัดการเรยีนการสอน/การวดัประเมินผล/การจัดประสบการณ์ฝึกสอน 
  แนวทางการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาในหลักสูตรผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วย

ใช้พฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะที่ส าคัญ 90 ตัวไปออกแบบโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาในหลักสูตรผลิตครูปฐมวัย
ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย และค าอธิบาย 

 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“เปิดวิธีคิดแบบใหม่ จากนั้นก็ถึงมาวิเคราะห์หลักสูตร แต่ว่าอัตลักษณ์แต่ละที่มันแล้วแต่ค่ะ แต่ที่นี่เรา
จะจัดการเชิงพื้นที”่ 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   

 
 - การจัดหลักสูตร  

  โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ก าหนดโดยยึด มคอ.1 และเพิ่มเตมิให้เหมาะสม 
กับครูในยุคใหม่ เสนอเป็นโครงสร้างหลักสูตร ดังนี ้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

               2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู
            2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
   1) รายวิชาบรรยายและฝึกปฏิบัติ   จ านวน 12 รายวิชา 
 วค. 101 แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียนยุคใหม่ 2 หน่วยกิต 
 วค. 102 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ  2 หน่วยกิต 
 วค. 103 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนวใหม ่ 2 หน่วยกิต 
 วค. 104 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล 2 หน่วยกิต 
 วค. 201 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูยุคดิจิทัล    2 หน่วยกิต 
 วค. 202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม ่ 2 หน่วยกิต 
 วค. 203 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้แนวใหม ่  2 หน่วยกิต 
 วค. 204 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 2 หน่วยกิต 
 วค. 301 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน 2 หน่วยกิต 
 วค. 302 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่ม ี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
2 หน่วยกิต 

 วค. 303 การฝกึทักษะการสอนแบบจุลภาค 3 หน่วยกิต 
 วค. 401 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2 หน่วยกิต 
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   2) รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู   จ านวน 4 รายวิชา 
 วค. 105 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1   1 หน่วยกิต 
 วค. 205 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2   1 หน่วยกิต 
 วค. 304 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3   4 หน่วยกิต 
 วค. 402 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4   6 หน่วยกิต 
    
           2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก   จ านวน 7 รายวิชา 
 วค. 211 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก   2 หน่วยกิต 
 วค. 212 การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 
2 หน่วยกิต 

 วค. 213 สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 2 หน่วยกิต 
 วค. 214 การบูรณาการศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในการศกึษา 2 หน่วยกิต 
 วค. 215 โลกศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2 หน่วยกิต 
 วค. 216 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 2 หน่วยกิต 
 วค. 217 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2 หน่วยกิต 

 
2.2 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน 21 รายวิชา 

 ปฐ. 101 หลักจิตวิทยาส าหรับครูปฐมวยั 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 102 คุณลักษณะความเป็นครูปฐมวัยในยุคใหม่ 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ส าหรบัครูปฐมวัย 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 104 ทฤษฎีการศึกษาปฐมวัยร่วมสมัย 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 201 บุคลิกภาพครูปฐมวัยยุคใหม ่ 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 202 การผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 203 การเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 204 การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการสอนเด็กปฐมวัย 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 205 โภชนาการส าหรับเด็กเล็ก 2 หน่วยกิต  
 ปฐ. 206 หลักความปลอดภัยและสุขอนามัยส าหรับครปูฐมวัยยุคใหม ่ 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 301 วิธีวิทยาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกส าหรับ

ครูปฐมวัย 
3 หน่วยกิต  

 ปฐ. 302 กิจกรรมทางกายและการเคลือ่นไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 2 หน่วยกิต  
 ปฐ. 303 การประเมินและการคัดกรองเด็กปฐมวัย 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 304 เทคนิคการจัดการช้ันเรียนปฐมวัยอย่างมืออาชีพ 3 หน่วยกิต  
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 ปฐ. 305 ทักษะการสื่อสารของครูปฐมวัยในยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 306 การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นส าหรับครูปฐมวัย 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 307 กลยุทธ์การเสรมิสร้างอุปนิสัยส าหรับเด็กปฐมวัย 2 หน่วยกิต  
 ปฐ. 401 การบูรณาการบริบทชุมชนเชิงพื้นที่สู่ห้องเรียน 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 402 กลวิธีการสอนคิดส าหรับครูปฐมวัย 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 403 การปรับตัวของครูปฐมวัยในยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต  
 ปฐ. 404 การบริหาร การนิเทศ และการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับปฐมวัย 
3 หน่วยกิต  

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน 6 หน่วยกิต 
 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“วิเคราะห์ตาม มคอ. เพราะมันเป็นเรื่องที่ดีบางตัว ไม่อย่างนั้นเราจะไม่มี เพียงแต่ว่าต้องไปเปลี่ยน
มายดเ์ซ็ตคุณครูเฉย ๆ ค่ะ แล้วก็ไปเปลี่ยนกระบวนวิชาบางตัวค่ะ...ในตัวหลักสูตรเนอะ มีกลุ่มวิชาที่เราเสนอไปก็
จะเป็นกลุ่มเหมือนเดิมเลยนะคะยึดตาม มคอ. แล้วเราก็วิเคราะห์ว่ามันน่าจะมีเรื่องของกลุ่มวิชาชีพครูสัก 12 วิชา 
ซึ่งเป็นวิชาที่ไปสอดคล้องกับ มคอ. เช่นแบบอย่างการเป็นครูในห้องเรียนยุคใหม่ โลกาภิวัตน์ เพื่อการเป็นพลเมือง
ชั้นเลิศ เรื่องของหลักสูตรการเรียนรู้แนวใหม่ เรื่องจิตวิทยาในยุคดิจิทัลนี่อาจจะเป็นกลาง ๆ เนอะ เรื่องของภาษา
เพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดิจิทัล เรื่องของพหุวัฒนธรรมกับการศึกษาในชุมชน ประมาณนี้ จากนั้นนี่ในตัวของ

วิชาเลือก ก็อาจจะ วิชาเลือกนี่ไม่ แล้วแต่เด็กจะเลือก แต่เราจะมีเรื่องของการ Active Learning มีเรื่องของ

การเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต่างระหว่างบุคคล สัมพันธ์กับระดับอนุบาลนะคะ แล้วก็มีเรื่องของการบูรณาการ
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในการจัดห้องเรียน เรื่องที่เป็นตัววิชาเอก ก็จะเป็นเรื่องของหลักจิตวิทยา มีคุณลักษณะครู  
มีทักษะ 21 ส าหรับครูปฐมวัย    นะคะ มีเร่ืองของทฤษฎีร่วมสมัยส าหรับปฐมวัย มีครูปฐมวัยยุคใหม่นะคะ มีการ
ผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ เป็นข้อซีเรียสนะคะ ข้อนี้ถ้าตีโจทย์แตกคือเด็กอนุบาลเอาสื่อ
ไปเรื่อย ไม่ได้เลยนะคะ เด็กกลัวผี ย้อนครูไปเรื่อยไม่ใช่นะคะ ก็ต้องเลือกให้เหมาะ อันนี้มันจะเชื่อมโยงได้  
ต้องฉลาดจริง ๆ เรื่องของการเล่านิทานยังคงมี เรื่องการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อสอนเด็กปฐมวัย ไม่ใช่สอนไปเรื่อยนะคะ 
เรื่องหลักความปลอดภัยและสุขอนามัยส าหรับครู โภชนาการยังมีอยู่ มีวิทยาการส าหรับการสอนเชิงรุกส าหรับ  
ครูปฐมวัย 

...ในกระบวนวิชามันจะถูกร้อยหมด เช่นเรื่องความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนว่าคุณครู
ปฐมวัยจะต้องเป็นอย่างไร เรื่องการปฐมพยาบาล กลยุทธ์ในการสร้างอุปนิสัย การบูรณาการเรื่องบริบทรอบ ๆ 
ตัวเข้าสู่ห้องเรียน ต้องได้หมดนะคะ สอนคิดกลวิธี สอนคิดให้กับครูปฐมวัยด้วย จะมีแบบนี้ค่ะ เรื่องของการ
ปรับตัวให้ครูปฐมวัยในยุคดิจิทัล แล้วก็เรื่องของการประกันคุณภาพกับครูปฐมวัย อันนี้เราคิดว่ามันมีการแทรกอยู่
ตลอด แล้วก็กระบวนวิชาบางอันออกมาใหม่หมดนะคะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   

 
- การจัดการเรียนการสอน  
สถาบันผลิตครูควรสนับสนุนคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระบบการผลิตและ

พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย โดยอิงสมรรถนะส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมทาง



 39 

ความคิดของเด็กปฐมวัยตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับรายวิชา
และผู้เรียน เช่น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านการบูรณาการปรากฏการณ์อัตลักษณ์ 
และภาพอนาคตเป็นฐาน การออกแบบและสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน 
เป็นต้น 

สถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู ้ดูแลเด็ก และครูผู ้ช่วยจะต้องมีการ
เตรียมพร้อมส าหรับคณาจารย์ในหลักสูตร ปรับกระบวนทัศน์ที่น าแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่  
และนวัตกรรมทางความคิด ผ่านการน าปรากฏการณ์ทางสังคม อัตลักษณ์เชิงพื้นที่และภาพอนาคตของ
เด็กในแต่ละพื้นที่เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ไปบริหารวิชาการ และสร้างความเข้าใจให้อาจารย์
สถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ในด้าน 1) การออกแบบการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัย 
2) ความรู้และทักษะการบูรณาการบริบทพื้นฐานของผู้เรียนและบริบทชุมชนเชิงพื้นที่เข้าสู่ห้องเรียน  
3) การคิดและความสามารถในการบูรณาการความคิดลงสู่ห้องเรียนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 4) การ
สื่อสารอย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และ 5) การใช้วิจารณญาณในการแสดงออกอย่างเหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย 

 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“ต้องสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์สถาบันต้นแบบนะคะ ในเรื ่องของการออกแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม ในเรื่องของการพัฒนาความคิดของเด็กปฐมวัย ต้องได้คอนเซ็ปต์เรื่องนี้ก่อน 
จากนั้นก็มีความรู้เรื ่องการบูรณาการพื้นฐานของผู้เรียนกับบทที่ใกล้ตัวที่สุดก่อน แล้วก็มีเรื ่องของการคิด 
ความสามารถในการบูรณาการความคิด ก็ไปเปลี่ยนมายด์เซ็ตของครูเรื่องกระบวนการคิด...เลือกการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การแสดงออกอย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยก่อน...สถาบันต้นแบบนะคะ ควรจะ
สนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์ให้การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับสมรรถนะที่เราจะไปพัฒนาเด็ก ๆ ต่อนะคะ 

...บางทีเราออกแบบเป็นวิชาเรา แต่เราใช้คนสอนเป็นเทคนิคการแพทย์ด้วยนะคะ ที่สาธิตประถมเรามี
นักเทคนิคการแพทย์ แล้วเราขอความร่วมมือกับศูนย์ รพ. มีแพทย์อยู่ที่นี่ ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เวลาลงแลปค่ะ 
เป็นแลปที่โรงเรียนเลย ถ้าท านะคะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้...ถ้าเป็นเรื่องของจิตวิทยาก็จะเป็นทางกุมารแพทย์ 
แล้วก็ทางสาขาจิตวิทยาค่ะ ตอนนี้ก าลังหาต้นแบบของการจัดการสุขภาพในโรงเรียนนะคะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   

 
- การวัดประเมินผล  

 การวัดประเมินผลควรออกแบบตามแนวการวัดสมรรถนะ และเน้นการวัดประเมินวิธีคิด  
สถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยต้องพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วัดผลประเมินแนวใหม่ให้กับอาจารย์เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาครูปฐมวัยสามารถพัฒนานวัตกรรมทาง
ความคิดของเด็กปฐมวัยผ่านการน าปรากฏการณ์ทางสังคม อัตลักษณ์เชิงพื้นที่และภาพอนาคตของเด็ก
ในแต่ละพื้นที่เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
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  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“สถาบันต้นแบบจะต้องมีการวัดผลแนวใหม่ ต้องให้ความรู้เรื่องนี้ด้วย ให้กับคณาจารย์ที่จะลงไปร่วม
ด้วย...ถ้าตามหลักการวัดผลก็คือ เราอาจจะต้องมาหาตัวบ่งชี้ เรื่องของคนที่มีความครีเอทีฟสูง ๆ หรือเรื่องของคน
ที่มีการแสดงออกกับเด็กปฐมวัยนะคะ เพราะว่าผู้ใหญ่จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าถ้าเด็ก ๆ มันอาจจะเป็นเรื่องของ
วิธีคิด เรื่องของอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ มันต้องมาออกแบบอีกทีหนึ่ง อันนี้ก็คือว่าเป็นวิธีแก้ก่อนที่จะลงมือท าจริง ๆ นะคะ 
ก็ใช้วัดสมรรถนะของนักเรียนมากกว่าที่จะเป็นตัวเนื้อหา” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   

 
- การจัดประสบการณ์ฝึกสอนให้แก่นสิิต/นักศึกษาคร ู
สถาบันผลิตครูควรเลือกสถานศึกษาในการฝึกวิชาชีพที่มีครูพี่เลี้ยงที่มีความพร้อมสูงในการ

สอนงาน มีความรู้ มีประสบการณ์ในชั้นเรียน สามารถชี้แนะและให้ค าปรึกษา ตลอดจนสะท้อนผลการ
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจัดประสบการณ์ฝึกสอนให้นิสิต/นักศึกษาตั้ งแต่ชั้นปีที่ 1 
จนถึงปีที่ 4 ล าดับหน่วยกิตลงทะเบียนจ านวน 1, 1, 4 และ 6 หน่วยกิตตามล าดับชั้นปี รวมหน่วยกิต
การจัดประสบการณ์ฝึกสอน 12 หน่วยกิต 

 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“นักศึกษาครูปฐมวัยลงไปเจอเด็กค่อนข้างเยอะ...ใช้ปีแรกเลย 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 อีก 1 หน่วยกิต  
ปทีี่ 3 4 หน่วยกิต ปีที่ 4 6 หน่วยกิต เราจะเรียนวิชาชีพครูทั้งหมดกับเนื้อหาในปี 1 พอปี 2 เราก็เริ่มลงฟิลด์แล้ว  
ปี 3 ก็อีก 1 หน่วยกิต พอปี 4 มันปีสุดท้ายมัน 6 อะ มันเป็น 4 กับ 6 มัน 1 1 4 6 ค่ะอาจารย์ มัน 12 หน่วยกิต
เนอะ ตอนนี้โรงเรียนในเชียงใหม่มีแต่นักศึกษา มช.เดินเข้าไปค่ะ แต่เราพยายามใช้การท าความเข้าใจ รับรู้ว่าครู
ปฐมวัย สมมตินะคะ แล้วก็เริ่มพัฒนาตัวนวัตกรรม จนกระทั่งฝึกสอนจริง ๆ เข้าไปช่วยคุณครูแก้ปัญหา แต่ว่าเรา
จะใช้มวลความรู้ในปี 1 ไปออกการปฏิบัติจริงในปี 3 พอเรียนปี 2 แล้วไปออกปี 3 แบบนี้ค่ะ..เขาเข้าใจ ในอาชีพ
ว่าไม่ได้เหมือนฝันนะ ที่เขาเห็นครูของเขา ครูมาสอนหน้าห้อง แต่จริง ๆ เบื้องหลังคือมีงานเยอะมาก เขาจะได้
เข้าใจว่าเขาจะได้ เป็นการเตรียมว่าวันหนึ่งงานเราไม่ได้มีงานเดียว มีอะไรที่ซับซ้อนแบบนี้ เป้าหมายเราอยากให้
ท าความเข้าใจกับอาชีพนี้ พอมาถึงปี 4 มันก็จะสมูท กว่าเดิมแบบนี้ค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   

 
    1.4 ประเดน็อื่น ๆ (ถ้ามี) 

  - ไม่มี -  
 

2. ระบบการพัฒนาครู  
    2.1 เป้าหมายการพัฒนาครูหรือผลลพัธ์ที่คาดหวงัในการพฒันาครู 

หลังส าเร็จการศึกษา 2 ปีแรก จ าเป็นต้องมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนา 
ดังกล่าวจะต้องด าเนินการโดยสถาบันการผลิตครูที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ และแนวคิด
การพัฒนานวัตกรรมทางความคิดและใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ครูพัฒนาแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกออกแบบ ฝึกให้ค าปรึกษา และฝึกแก้ปัญหาตามเนื้อหาที่มีอยู่ในสมรรถนะที่ผู้เกี่ยวข้อง
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ต้องการมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัยผ่านการน าปรากฏการณ์
ทางสังคม อัตลักษณ์เชิงพื้นที่และภาพอนาคตของเด็กในแต่ละพื้นที่เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที ่

สถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยควรสนับสนุน 
และพัฒนาคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก
และครูผู้ช่วย โดยอิงสมรรถนะส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัยผ่าน
การน าปรากฏการณ์ทางสังคม อัตลักษณ์เชิงพื้นที่และภาพอนาคตของเด็กในแต่ละพื้นที่เป็นฐานในการ
จัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ให้กับอาจารย์ควรเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้อาจารย์น าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง 
โดยการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด ผ่านการน าปรากฏการณ์ทางสังคม อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 
และภาพอนาคตของเด็กในแต่ละพื้นที่เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 

แนวทางการก าหนดหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะที่ครูปฐมวัยหลังจบการศึกษาในช่วง  
2 ปี ใช้พฤติกรรมบ่งช้ีสมรรถนะที่ส าคัญ 77 ตัว ไปออกแบบหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

    2.2 ผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาครู (หน้าที่ที่ด าเนนิการ) 
ระดับนโยบายควรมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบหลักในการพัฒนาครู ส่วนในระดับพื้นที ่

เสนอให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหลักในการพัฒนาครู โดยร่วมมือกับภาคประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันต้นแบบ
ในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยและคู่ร่วมพัฒนาในระดับพื้นที่โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 
ชุมชน ฯลฯ ในการร่วมผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย และการพัฒนานวัตกรรมทาง
ความคิดของเด็กปฐมวัยผ่านการน าปรากฏการณ์ทางสังคม อัตลักษณ์เชิงพื้นที่และภาพอนาคตของเด็ก
ในแต่ละพื้นที่เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกันและส่งเสริมการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงานหลักภายใต้การผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยกับสถาบันที่ใช้
ครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับต้นน ้า คือ หน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบาย กลางน ้า คือสถาบันต้นแบบ
ในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย และปลายน ้า คือหน่วยงานที่ใช้ครูหรือโรงเรียน 
ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“ให้เวิร์กที่สุดเนี่ย หามหาวิทยาลัยเป็นตัวแกนในระดับพื้นที่เถอะ เหมือนเขาไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ มันมี
ความละมุนอยู่นะ ปฐมวัย แล้วเอาภาคประชาชน สร้างระบบธรรมาภิบาล ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน เอาแบบนี้  
เอาก านันก็ได้ที่อยู่กับเด็ก เอานายก อบต.ที่เข้าใจปัญหาเยอะกว่า เอาตรง ๆ นะคะ เพราะว่างานเขาเยอะนะ  
คิดว่าแบบนั้น ถ้าระดับจังหวัดนะ ใช้ภาคประชาชน แล้วก็ใช้มหาวิทยาลัยที่ผลิต  แล้วก็ตั ้งใจเปิด ต้องเปิด
มหาวิทยาลัยก่อนท าความเข้าใจก่อนว่ามหาวิทยาลัยต้องเปิดเพื่อผลิตเด็กน้อย ๆ ให้อยู่ที่บ้านเขา 
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...ถ้าระดับนโยบายมีหลายกระทรวงเนอะ มีหลายหน่วยงานนะคะ อันนี้ระดับนโยบาย ถ้าจะมีเซ็น
เตอร์ทีเ่ดียวก็ดีนะ 

...ถ้ามีภาคประชาชนเข้ามาตรวจสอบได้จะดี ก็ฝาก แล้วถามว่าวันนี้หน่วยงานอื่นควรไหม เหมือนมัน
จะต้องไปเกี่ยวพันกับนักจิตวิทยาเนอะ เรื่องของสุขภาพก็จะเป็นลักษณะของวิทยากรร่วม        ก็อาจจะมีอยู่ 
นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีหน่วยงานอะไรน่าจะเพิ่มแล้ว อย่างสถาบันผลิตครู สถาบันผลิตนักเรียนอนุบาลสักโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่ก็ยังพอได้นะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   

 
    2.3 รูปแบบการพัฒนาคร ู

สถาบนัผลิตครคูวรปรบันโยบาย กฎระเบยีบ และแนวทางการบริหารวิชาการให้ยดืหยุ่น 
ได้เนื่องจากมีการจัดหลักสูตรการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ตามพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะ
ส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัยตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
เป็นแบบโมดูล (Module) ดังนี ้
 

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ ครูปฐมวัย และครูผู้ช่วย หลงัจบหลักสูตรในช่วง 2 ปีแรก 

ชื่อ เป้าหมายในการพัฒนา 
เวลาที่ใช้ใน
การพัฒนา 

โมดูล 1 การคิดและความ สามารถ
ในการบูรณาการการคิดลงสู่
ห้องเรียนทีเ่หมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

พัฒนาสมรรถนะการคิด และความสามารถ 
ในการบูรณาการการคิดลงสู่ห้องเรียน 
 

24 ชั่วโมง 

โมดูล 2 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ทันสมยัและเหมาะสมกับ
การพัฒนานวตักรรมทางความคิด
ของเด็กปฐมวยั 

พัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการพัฒนา
นวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัย 

24 ชั่วโมง 

โมดูล 3 การบูรณาการบริบท
พื้นฐานของเด็กปฐมวัยและบริบท
ชุมชนเชิงพื้นที่เข้าสู่ห้องเรียน 

พัฒนาความรู้และทักษะการบูรณาการบริบท
พื้นฐานของเด็กปฐมวัยและบริบทชุมชนเชิงพื้นที ่
เข้าสู่ห้องเรียน 

24 ชั่วโมง 

โมดูล 4 การใช้วิจารณญาณใน
การแสดงออกอย่างเหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย 

พัฒนาสมรรถนะการใช้วิจารณญาณในการ
แสดงออกอย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

24 ชั่วโมง 

โมดูล 5 การปรับตัวทันทีเมื่อมีปัญหา/
ผลกระทบ/เหตกุารณ์ใหม่ ๆ  เกิดขึ้น 

พัฒนาการปรับตัวทันทีเมื่อมีปัญหา/ผลกระทบ/
เหตุการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น 

24 ชั่วโมง 

โมดูล 6 การสื่อสารอยา่งเหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 24 ชั่วโมง 
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หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะส าหรับผู้ดูแลเด็ก  
 ชื่อ เป้าหมาย เวลาที่ใช ้

โมดูล 1 การใช้วิจารณญาณใน
การแสดงออกอย่างเหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย 

พัฒนาสมรรถนะการใช้วิจารณญาณในการ
แสดงออกอย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

60 ชั่วโมง 

โมดูล 2 การปรับตัวทันทีเมือ่มี
ปัญหา/ผลกระทบ/เหตุการณ์ 
ใหม่ ๆ เกิดขึน้ 

พัฒนาการปรับตัวทันทีเมื่อมีปัญหา/ผลกระทบ/
เหตุการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น 

60 ชั่วโมง 

โมดูล 3 การสื่อสารอยา่ง
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 60 ชั่วโมง 

โมดูล 4 การคิดและความสามารถ
ในการบูรณาการการคิดลงสูห่้อง 
เรียนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวยั 

พัฒนาความรู้และความเข้าใจเรื่องการคิดและ
ความสามารถในการบูรณาการการคิดลงสู่
ห้องเรียน 

60 ชั่วโมง 

โมดูล 5 การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ทันสมยัและเหมาะสมกับ
การพัฒนานวตักรรมทาง
ความคิดของเด็กปฐมวัย 

พัฒนาความรู้และความเข้าใจในเรื่องการออกแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด
ของเด็กปฐมวัย 

60 ชั่วโมง 

โมดูล 6 การบูรณาการบริบท
พื้นฐานของเด็กปฐมวัยและบริบท
ชุมชนเชิงพื้นทีเ่ข้าสู่ห้องเรียน 

พัฒนาความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบูรณา
การบริบทพื้นฐานของเด็กปฐมวัยและบริบทชมุชน
เชิงพื้นที่เข้าสู่ห้องเรียน 

60 ชั่วโมง 

การออกแบบหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลเด็กมีทั้งสิ้น 6 โมดูล ใช้เวลาในการพัฒนา 6 เดือน 
การพัฒนาเน้นการฝึกให้ปฏิบัติจริงในสถานรับเลี้ยงเด็ก 
 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“...ของเราน ้าหนักเยอะด้วย โมดูลที่ 1 ค่ะ ไปเปลี่ยนการคิดของครูก่อน ไปพัฒนาให้ครูรู้จักกระบวนการ
คิดก่อน แล้วค่อยไปออกแบบอันนี้ส าคัญที่สุด แล้วก็เรื ่องของการจัดการเรียนที่ท าให้เด็กเกิด  ครีเอทีฟสูง ๆ 
ต้องท าอย่างไร เรื่องการบูรณาการบริบทรอบตัวเข้าสู่ห้องเรียนท าอย่างไร นะคะ  มีกระบวนการใช้วิจารณญาณ
ในการแสดงออกอย่างเหมาะสมกับเด็ก แล้วปรับตัวทันที ไม่ต้องมีใครมาบอก แล้วก็เรื ่องการสื่อสารอย่าง
เหมาะสม” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   

    2.4 การบริหารระบบการพัฒนาครู  
สถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดแูลเดก็ และครูผู้ช่วยสามารถน า 

หลักสูตรนี้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ แต่เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวมีลักษณะพิเศษ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนในบางวิชาที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านสหวิทยาการทางด้านการแพทย์
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บูรณาการร่วมกับคณาจารย์ที่จบทางด้านปฐมวัยมา เพื่อร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูปฐมวัย 
นอกจากนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ และ
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด 

 
- ระบบการคดัเลือกครูเข้ารบัการพัฒนา  

  - ไม่ปรากฏข้อมูล - 
 

- การจัดหลักสูตรฝึกอบรม/พัฒนา  
 การพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย สามารถพัฒนาได้ทั้งแบบรวมกลุ่มและแยกกลุ่ม
ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครผูู้ช่วย ในบางเรื่องต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“ผู้ช่วย แต่ไม่รู้ว่าครูก าลังท าอะไรอยู่มันก็ไม่ได้ มันต้องท าความเข้าใจร่วมกัน การท าแต่ละเรื่องมันมี 

hidden ซ่อนอยู่หมด ถูกไหมคะ ดังนั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ คนที่มาช่วยก็ต้องเข้าใจว่าก าลังท าอันนี้อยู่แบบนี้ค่ะ คือ 

ถ้าไม่เข้าใจมัน มันจะไม่บรรลุ ถามว่าวันนี้แยกได้ไหม ก็ได้ แต่ถ้าเราฉีกว่าผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กเนี่ย พื้นฐานเขา สมมติ
เขาแค่ ม.6 แล้วมาเรียนสักปีสองปีเนอะ ฝึกงานหนึ่งปีแล้วก็มาเรียนโมดูลเหล่านี้ ไปฝึกงานจริง แล้วกลับมาท างานจริง 
แล้วกลับมา ถ้าเราสามารถออกใบประกาศแบบนี้ได้ เห็นว่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที ่จะไปช่วยในจุดที ่มันอับ ๆ  
ในโรงเรียนค่ะ ที่มันเข้าไม่ถึง ที่เราผลิตครูปฐมวัยไม่ทัน จะดีมาก ๆ แล้วมันเป็นการเตรียมพื้นฐานที่ดีนะคะ 
จริง ๆ ผลิตเป็นครูพี่เลี้ยงในบ้านยังได้เลยเนี่ย ผู้ดูแลอะไรแบบนี้ มันก็จะไม่ใช่ไปตีเด็กแบบที่เราเห็น” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   

 
- การจัดกิจกรรม  

 การจัดกิจกรรมควรใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ (PLC) และเน้นให้เกิดการเรียน
การสอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน (activity-based learning) รูปแบบของ
การพัฒนา อาจผสานการพัฒนาทั้งแบบ onsite และ online ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยติดตามผล
การพัฒนาเป็นระยะ ๆ  
 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“อย่างไรก็ตามต้องมีการใช้ PLC Active Learning แล้วก็ต้องแอคทีฟเกือบ ๆ 100% เทรนด์

คุณครูที่นี่ ลดบทบาทของทีมวิทยากรลง 100% มานานแล้วค่ะ ปล่อยให้เป็นตัว activity-based ทั้งหมดใน

การท าแต่ละโมดูลค่ะ เป็นเรื่องของ activity-based แล้วก็ learning ทั้งหมดเลยค่ะ 
...คุณครูบอกว่าพอเปลี่ยนวิธีสอนเสร็จแล้ว นั่งระดมความคิดเห็นเสร็จแล้ว ป.1 กับอนุบาล นะคะ 

ห้องเรียนเปลี่ยน ครูบอกว่าเข้าใจแล้ว นักเรียนเปลี่ยน เพราะว่าทุกทีเราไปยืนคนเดียว ตอนนี้เราปล่อยเด็กให้ใส่
กันเอง เราก็เป็นโค้ชอย่างเดียว ได้ผลนะคะ...เป้าหมายการผลิตกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนา เนี่ย กระบวนการ
กล่อมเกลาเพื่อความคิดเนี่ย จริง ๆ ต้อง เขาเรียกอะไร ต้องยาว มันต้องยาวนิดหนึ่ง นะคะ ทีนี้พัฒนาเนี่ยที่เสนอ
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ไปโมดูลหนึ่งประมาณ 24 ชั่วโมง น่าจะเป็นวิธีที่ success กว่าที่จะเป็นเรื่องการบรรยาย คือต้องระเบิดก่อน

แล้วก็กลับไปวางแผน ไปใช้จริง แล้วก็กลับมาแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ มันน่าจะโอเค...หัวใจของครูอยู่ที่เด็ก ๆ  
ถ้าเด็กเปลี่ยน ครูจะเปลี่ยนมายด์เซ็ตเลย จะมีวิธีการจัดการหลายแบบมาก คือสอนโชว์เลย แล้วเห็นว่าเด็กมี
ความสุขอย่างไร พอเรากลับไปเช็คอีกครั้ง เขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอัตโนมัติ 

...การหาโมเดลในการพัฒนาครูเป็นลักษณะของออนไลน์ที่เวิร์กที่สุด ตอนนี้คณะเริ่มวิจัยไป เรื่อย ๆ 
แล้วนะคะ เขา 7 คน ต่อ 1 วิทยากร อันนี้เวิร์ก แต่ถ้ามากกว่านี้ไม่เวิร์ก อันนี้มันจะมีรูปแบบของการพัฒนา 
เหมือนเราคุยกัน 4 คนตอนนี้เวิร์กมากนะ ดังนั้นถ้าเราย่ออย่างนี้ลง มันน่าจะเป็นอีกส่วนที่ท าให้ประสบความส าเร็จเนอะ 
เรื่องการเดินทาง เรื่องงบประมาณในการเดินทาง เรื่องอะไรต่ออะไร มันเป็นส่วนที่เป็นอุปสรรคที่ท าให้ครู ถามว่า
ครูอยากพัฒนาตัวเองไหม แน่นอน ก็ถ้ามีระบบการอบรมที่มีความเหมาะสมก็อาจจะ แต่ถ้าเป็นแมสอบรมวิทยฐานะ 
อบรมที่เป็นครูเข้ามานั่ง 200-300 ไม่มีทาง ส าหรับที่นี่เราไม่มี เราเวิร์กช็อปไม่เกิน 30 คน แล้วเราใช้วิทยากร 4-5 คน 
ช่วยกัน ผู้คนเขาได้แลกเปลี่ยนแล้วกลับไปเขาต้องรู้ว่าได้อะไรกลับไป ไม่ใช่มานั่งฟังเฉย ๆ ประมาณนั้น มันก็คือ
เรื่องการเอาจริงเนอะ เรื่องเนื้อหาที่มันต้องทันสมัย เรื่องโมดูลที่น่าจะต้องท าพอสมควร” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   

 
- การวัดประเมินผล  
การวัดประเมินผลควรพิจารณาจากผลที่เกิดกับเด็กปฐมวัย เน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิด และมุ่งประเมิน

ตามสมรรถนะส าคัญ 

 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“ดูจากตัวเด็กค่ะ ก็จะมีการสังเกตเด็ก ๆ ก่อน เราอาจจะมีใช้เรื่องของ ให้เด็กมีกิจกรรม แล้วเราก็
ประเมินตามสมรรถนะที่มันเกิด อาจจะมีเวลาสัก 3-5 เดือน แล้วกลับไปดูอีก แต่เรามีลงหลายรอบนะคะ หลายรอบอยู่ 
เราลงไปพื้นที่บ้าง แล้วถึงจะเอาเครื่องมือตัวเดิมนั้นวัดต่อ แต่ส่วนมากมันเปลี่ยน ถ้าเราดีไซน์อีกแบบหนึ่ง อย่างไร
ก็เปลี่ยน เด็กน่ะ ไม่ใช่วัดเรื่องความรู้ก็คงไม่ใช่ เรื่องวิธีคิดมากกว่าค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   

 
- การติดตามผลการพัฒนาคร ู
การก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย  

ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ตลอดจนหน่วยงานที่ใช้ครูอย่างต่อเนื่องและ เป็นระบบมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้เพื่อสร้างความต่อเนื่องทางวิชาการและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นอยู่ตลอด และยังจะเป็นประโยชน์ในการ
สนับสนุนการท าวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาการเรียนรู้เชิงวิชาชีพร่วมกัน 

  ข้อมลูจากการสัมภาษณ ์

“อาจจะใช้วิธีให้เขามาหาเราก่อน แล้วเราก็ใช้ตัวสถานการณ์ที่เราท างานกันไปเนี่ย เป็นฐานในการ
บอกว่าท าแบบนี้แล้วเด็กจะเปลี่ยนอย่างไร นี่นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นให้เขาออกแบบการจัดกิจกรรมในห้องเรียนค่ะ 

จากนั้นพอออกแบบเสร็จก็ปล่อยเขาไปก่อน แล้วถึงจะตามไปดู แล้วกลับมา reflect แบบนี้ค่ะ ท าสัก 2-3 รอบ 

เข้าเยี่ยมเขาบ้างตอนเขาสอน หรือจะเป็น reflect รวมก็ควรจะมาที่คณะ เพื่อดูหลายที่เนอะ แต่ถ้าเป็น reflect 
เดี่ยว ๆ ก็อาจจะต้องลงฟิลด์แบบนี้ค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   
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    2.5 การจัดสรรงบประมาณทีเ่กี่ยวข้อง  
อาจจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่เพ่ือพัฒนาครูในพื้นที ่

 

  ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

“ที่จริงใน 6 โมดูลที่เสนอไปมันก็ 24 ชั่วโมงคูณ 6 เนอะ ถ้าเทียบแล้วมีใบประกาศอะไรสักอันก็ได้นะคะ 
แล้วถ้าไปบวกกับวิทยฐานะที่ผ่านการอบรม แล้วก็ต้องฟรีนะ ที่แน่ ๆ ครูไม่ได้ร ่ารวยนะคะ.ครูจนมากนักเรียน 

บนดอยก็จนอีก ให้นักเรียนหมด อันนี้เรื่องจริงค่ะ ดังนั้นจะให้เราไปเก็บ 5,000 เนี่ยนะ ถ้าภาครัฐโยนลงมาแล้วให้

เราจัดการพ่ีท าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชียงใหม่กับภาคเหนือเนี่ย มันหลากหลาย บนดอยขึ้นไปข้างบนใช้เวลาตั้ งกี่
ชั่วโมงกว่าจะถึง คือมันเหลื่อมล ้าสุดยอด แล้วเราจะเอาครูไปอยู่กับเด็กจน มีอะไรก็ซื้อให้ ไม่เหลือหรอกค่ะ ถ้าเรา
จับมิติแบบนี้ได้ อย่างไรครูเขาก็มา แต่ว่างบประมาณอาจจะต้องลงมาที่มหาวิทยาลัยเลย” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563   

 
    2.6 ประเดน็อื่น ๆ (ถ้ามี) 

  - ไม่มี -   
   
ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และ ครูผู้ช่วย 

ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

1. ระบบการผลิตคร ู

         1.1 เป้าหมายการผลิตครูหรือผลลัพธท์ี่คาดหวังในการผลิตคร ู
เป้าหมายในการผลิตครูปฐมวยัของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความสอดคล้องกับ 

ข้อบังคับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 
(มคอ.1) ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ คือ 1) แนวคิดการจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการและ
เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนด้วยตนเองและการวิจัย
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน 2) การก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นและตอบสนอง
ความต้องการใช้ครูทั้งในโลกปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน 3) สถาบันผลิตครูมี
อิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพื้นที่ของสถานศึกษา  
4) ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยี
ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 5) ส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การฏิบัติ
การสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และมีคุณสมบัติ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ 6) ส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้น 
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร และในส่วนของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ทางหลักสูตร
เห็นว่ามีความเห็นว่าครอบคลุมเนื้อหาสาระ ความรู้และสมรรถนะที่ครูควรมีอยู่แล้ว สถาบันผลิตบัณฑิต
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ครูสามารถด าเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อระเบียบที่ก าหนดไว้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิต
ครูที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของประเทศแต่ทั้งนี้ทางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ได้มีจุดเน้นที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน ได้แก่ การมุ่งผลิตครูที่มีความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบไฮสโคป (High Scope) และมุ่งหมายให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรมีคุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ 
4 ประการ คือ 

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
“เรามองเรื่องของคนที่สามารถเรียนรู้ทฤษฎีและสอนได้ จัดกิจกรรม จัดประสบการณ์ในปฐมวัยได้

จริง รูปแบบที่หนึ่ง เรามีความเชื่อเรื่องของคนที่ลงมือปฏิบัติโดยอิงพ้ืนฐานความรู้ เราชอบใช้ค าว่าเบส เราเชื่อตรง
นี้ว่าถ้าเด็กมีองค์ความรู้ เด็กก็จะสามารถปฏิบัติได้ตามความรู้ นั่นคืออันที่หนึ่ง อันที่สองเราต้องการให้ตัวนักศึกษา
ที่เราผลิตไปเนี่ย มีความเก่ง ความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร เราไม่ได้มองแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่เรารู้ว่าวิธีการ
สื่อสารในการท างานกับผู้ปกครอง การคุยกับเด็ก การใช้ภาษาสากลจะต้องเป็นอย่างไร นั่นก็เป็นอีกเรื่องที่เรามอง

ไว้ แล้วอันที่สาม เราเชื่อในเรื่องของการผลิตนักศึกษาที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เราเลยใช้ค าว่า Active Learner นะครับ 

นักศึกษาที่เห็นทุกอย่าง อยากเรียนรู้ไปทุกสิ่ง แบบนี้ครับ แล้วก็อันสุดท้าย เราเชื่อเรื่องของการที่จะกลายไปเป็น

นักการศึกษา เราใช้ค าว่า Professional Educator แบบนี้ครับ นักการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มันก็จะสัมพันธ์

กับเรื่องการจัดรายวิชา เพื่อตอบรับ   4 เรื่อง 4 ลักษณะ อัตลักษณ์ของนักศึกษาตรงนี้ จริง ๆ เราใช้ค าว่า

สมรรถนะควบคู่นะครับ...” 
สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 
    1.2 รูปแบบการผลิตครู 

  รูปแบบการผลิตครู ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester System) มีหลักในการวาง
หลักสูตรคือการให้นักศึกษามีพื้นฐานทางทฤษฎีในระดับกว้างก่อน แล้วจึงเพิ่มเติมทักษะการสอนในภายหลัง
แต่ทั้งนี้หลักสูตรให้ความส าคัญกับประสบการณ์ตรงในชั้นเรียน มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา
ในทุกภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาครูปฐมวัยมีความเข้าใจบริบทของห้องเรียนก่อน
การลงมือปฏิบัติการสอน  
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
“มันมีหลักอยู่อันหนึ่งก็คือเราอยากให้พื้นฐานในเชิงทฤษฎีกว้าง  ๆ ก่อน เราเลยจัดให้เด็กชั้นปีที่ 1 

ได้เรียนในเรื่องพื้นฐานก่อน จากนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มวิชาทักษะการสอนจะถูกเพิ่มเข้ามาในชั้นปีที่ 2 3 ก่อนที่เขาจะ

ออกไปฝึกประสบการณ์จริง ...เข้าใจห้องเรยีนจริง ๆ อย่างชัดเจน ก่อนที่จะไปลงปฏิบัติการสอน” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 
    1.3 การบริหารระบบผลิตครู  

หลักสูตรมีระบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามความต้องการและตรงตามเกณฑ ์
ของมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขคุณสมบัตินกัศึกษาและบณัฑิต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
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1) เงื ่อนไขการเข้าเรียน คือส าเร็จการศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรือ
เทียบเท่า 

2) เงื ่อนไขก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คือ ผ่านการตรวจประวัติ
อาชญากรรม 

3) เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา คือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 ผ่านเกณฑ์
วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ก าหนด และผ่านการสอบประมวลผลความรู้
ก่อนจบการศึกษา 

ทั้งนี้หลักสูตรให้ความส าคัญกับเงื่อนไขของการตรวจประวัติอาชญากรรมของนักศึกษา 
ก่อนให้ออกฝึกปฏิบัติการสอน หลักสูตรเห็นว่านักศึกษาครูที่ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องสัมผัส
กับเด็กโดยตรง มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ต้องท าให้ผู้ปกครองและโรงเรียนไว้วางใจในเรื่องนี้ได ้

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
“เราเชื่อว่าการที่นักศึกษาจะต้องไปเป็นครูฝึกสอนเนี่ย เขาต้องไม่มีปัญหาเรื่องนี้ เพราะว่าเขาต้องไป

อยู่กับเด็ก ต้องไปอยู่กับผู้ปกครอง ดังนั้นผู้ปกครองจะได้มั่นใจว่าโรงเรียนหรือนักศึกษาที่เราส่งไปเนี่ย มั่นใ จ 
ในเรื่องของอาชญากรรมว่าปลอดภัย ...แต่เราชูเรื่องของประวัติอาชญากรรม ซึ่งเรา           คอนเซิร์นเรื่องนี้
พอสมควร” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 
  ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรเป็นระบบการศึกษา
แบบทวิภาค โดยมีการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบปกติ ร่วมกับการจัดรูปแบบการเรียน
การสอนเป็นวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Course) ซึ่งจะท าใหน้ักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาในการลงพื้นที่
ออกภาคสนาม หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีโอกาสที่นักศึกษาจะสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้จากรายวิชา
ของภาคเรียนนั้นสู่การน ามาใช้ในบริบทจริง จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมเห็นได้ว่าหลักสูตรจัดให้
นักศึกษาครูออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในห้องเรียนจริงในภาคเรียนที่ 2 ของนักศกึษาทุกชั้นปี โดยมี
จุดเน้นในการออกฝึกประสบการณ์ในแต่ละชั้นปีที่แตกต่างกันออกไป 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
“ชั้นปีที่ 1 เราอยากให้นักศึกษาได้ไปสังเกตว่าการเป็นครูมันต้องมีภาระหน้าที่อะไร ...พอชั้นปีที่ 2 

สิ่งที่เรามุ่งหวังคือเราอยากให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นครู อาจจะเป็นเหมือนผู้ช่วยเล็ก ๆ ไปช่วย
ดูแลเรื่องเอกสาร เรื่องการดูแลเด็ก พอเข้าชั้นปีที่ 3 เรามองเรื่องของการเป็นคนท ากิจกรรมกับเด็ก เราว่าทดลอง

สอนก็ได้ จากนั้นพอเข้าชั้นปีที่ 4 เราก็ให้เขาลงไปฝึกสอนเต็มรูปแบบ” 
สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 
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การก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ได้น าข้อเสนอสาระความรู้มารวมกันและสร้างเป็น 
รายวิชาเพิ่มใหม่ที่ปรับเพิ่มค าอธิบายรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยนักศึกษายังคงเรียนได้ตามเกณฑ์
หรือข้อก าหนดของ มคอ.1 และหลักสูตรสามารถเพิ่มจ านวนรายวิชาและหน่วยกิตที่เป็นจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ การสร้าง “ครูไฮสโคปมืออาชีพ” การออกแบบรายวิชามีลักษณะ 2 ประการ คือ 
รายวิชาที่เป็นศาสตร์ด้านการศึกษาปฐมวัยที่จ าเป็นต้องรู้เป็นพื้นฐาน และรายวิชาในกลุ่มทักษะของครู
ไฮสโคป โดยทางหลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาได้ไปดูห้องเรียนปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ เพื่อให้
เข้าใจรูปแบบของการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยที่มีความหลากหลาย ในส่วนรายวิชาที่เป็นเรื่อง
ไฮสโคป หลักสูตรมีบริบทที่ให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้คือ โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ศูนย์อบรมต้นแบบของไฮสโคปตามจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนเครือข่ายที่น าแนวคิดไฮสโคปไปใช้ใน
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 

 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
“เป้าหมายเราคือ ท่านคณบดีก็ต้องการความชัดเจนว่าเราต้องการสร้างครูไฮสโคปมืออาชีพ  

เพราะฉะนั้นลักษณะของหอการค้าจะชัดเลยว่าเราอยากสร้างครูไฮสโคปมืออาชีพ มันก็จะเป็นเส้ นทางของ
กระบวนการผลิตครูทั้งหมดในตัวเนื้อหาในหลักสูตรนะคะ ก็จะเรียนในรายวิชาที่การศึกษาทั่วไป หลักของปฐมวัย 
และเน้นไปที่ไฮสโคปด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะเรียนเหมือนปฐมวัยอื่น  ๆ แต่เราก็จะสอดแทรกทั้งในรายวิชา

ด้วย แล้วท าเป็นโครงการฝึกต่าง ๆ ของเรา เพื่อเน้นในทักษะที่จ าเป็น สมรรถนะที่จ าเป็น อื่น ๆ ให้ด้วย” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 
แนวคิดในการออกแบบรายวิชาต่าง ๆ หลักสูตรได้ให้ความส าคัญต่อความเชี่ยวชาญ 

ทางวิชาชีพที่หลากหลาย มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลายศาสตร์เข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนทัง้
ในลักษณะของการออกแบบรายวิชาร่วมกัน หรือการเชญิวิทยากรทีเ่ชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เข้ามาจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น อาจารย์ด้านการศึกษาพิเศษร่วมสอนเรื่องการเรียนร่วม
ในเด็กปฐมวัย ด้านวิทยาศาสตร์ในรายวิชาเทคโนโลยีการศกึษาและนวัตกรรมทางการศึกษาดา้นนิติศาสตร์
เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่ครูปฐมวัยควรรู้ หรอืด้านเศรษฐศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับการรู้เรื่องการเงิน  

การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาครูของหลักสูตร มีเป้าหมายให้นักศึกษา 
ได้รู้จักกับห้องเรียนจริงตั้งแต่ช้ันปีแรก เพื่อจะได้เชื่อมโยงองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติในบริบทจริง 
โดยในแต่ละชั้นปีจะมีเป้าหมายและจุดเน้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่แตกต่างกัน 
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ชั้นปี รายวิชา หน่วยกิต เป้าหมาย 
1 ฝึกปฏิบัติการสอน 1   สังเกตการณส์อนและชีวิตการท างานของคร ู
2 ฝึกปฏิบัติการสอน 2 ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ ์

3 
ฝึกปฏิบัติการสอน 

3 
ทดลองสอนระดับปฐมวัย และสังเกต 
ในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

4 ฝึกปฏิบัติการสอน 6 โดยระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นปีนี ้
น ักศ ึกษาจะได ้ร ับฟ ังค  าแนะน  าจาก
คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อน ากลับไป
ฝึกครั้งต่อไป เพื่อฝึกปฏิบัติการสอน โดย
ระหว่างฝ ึกปฏิบ ัต ิการสอนในชั ้นป ีน ี้  
น ักศ ึกษาจะได ้ร ับฟ ังค  าแนะน  าจาก
คณาจารย์และผู้เช่ียวชาญ 
จากนั้นเมื่อฝึกปฏิบัติการสอนเสร็จสิ้นแล้ว
จะก าหนดให้นักศึกษามีเวลาได้กลับมา
ถอดบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา ด้วยรูปแบบการสัมมนา
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้
จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

 

ด้านการวัดประเมินผล นอกเหนือจากการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลักสูตรที ่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ.2562 แล้วนั้น เนื่องจากหลักสูตรมีเป้าหมายเฉพาะคือการผลิตครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฮสโคป 
การประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรจึงได้สร้างแบบประเมินขึ้นมาเฉพาะ 

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
“เรามีแบบประเมิน เราสร้างแบบประเมินในการจัดการเรียน การจัดประสบการณ์ไฮสโคปต้องมี

เกณฑ์อะไรบ้าง ตั้งแต่เริ่มของการจัดสภาพแวดล้อม บุคลิกลักษณะ การประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้แนวทาง
ไฮสโคปจะมีตัวบ่งชี้ตรงนี้มา เป็นแผนการประเมินห้องเรียนในแนวทางไฮสโคป ส าหรับนักศึกษาด้วย แล้วอันที่
สองคือ เวลาเราส่งไปที่ศูนย์ฝึกอบรมที่นักศึกษาต้องไปฝึกสอน เราก็จะมีตัวคุณครูพี่ เลี้ยงนั่นแหละ ร่วมกัน
ประเมินกับอาจารย์ที่จะออกไปนิเทศตามที่เราแพลนแผนงานเอาไว้ ว่านักศึกษาจะต้องไปฝึกสอน มันก็จะมีข้อมูล
ตรงนี้เอาไว้” 
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    1.4 ประเดน็อื่น ๆ (ถ้าม)ี 
1. ข้อเสนอแนะต่อระบบการผลิตครู เห็นว่าควรด าเนินการบนฐานแนวคิด 2 แบบ ได้แก ่ 

1) ผลิตครูตามความต้องการอัตราบรรจุของหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ครู โดยมีการใหทุ้นการศึกษาและ
รับรองการมีงานท า และ 2) ผลิตครูปฐมวัยตามอัตลักษณห์รือจุดเน้นเฉพาะด้านของสถาบันการผลิตครู
ปฐมวัยเพื่อสร้างความหลากหลายและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน รวมถึงเป็นทางเลือกให้กบั
นักศึกษาหรือหน่วยงานที่ใช้ครู ที่มีความต้องการแตกต่างกัน 

2. ข้อเสนอแนะต่อ กสศ. ต่อระบบการผลิตครูปฐมวัย สรุปได้ดังนี้ 
   - ควรสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตคร ูท าหน้าที่ผลิตครูปฐมวัยตามปรัชญา  

วิสัยทัศน์พันธกิจ จุดเน้นและอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน โดยยังคงสอดคล้องกับข้อบังคับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2562 (มคอ.1) 
และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู 

   - ควรสนับสนุนระบบการผลิตครูปฐมวัยตามอัตลักษณ์หรือจุดเน้นเฉพาะดา้นของ 
สถาบันผลิตครูปฐมวัยนั้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาและหน่วยงาน หรือองค์กรที่ใช้ครูที่มีความ
ต้องการที่แตกต่างกันไปตามบริบท และเป็นการสร้างความหลากหลายและพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนปฐมวัย 

   - ควรพิจารณามอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็น 
ต้นแบบการพัฒนาครูปฐมวัย 
     - ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาผลิตครู  เพื่อศึกษาวิจัยและ
พัฒนารูปแบบหรือนวัตกรรมในการผลิตครูปฐมวัยที่เหมาะสมในด้านการจัดการเรียนรู้  และจิตส านึก
ของความเป็นครูปฐมวัยที ่สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมโลกและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

2. ระบบการพัฒนาครู  
    2.1 เป้าหมายการพัฒนาครูหรือผลลัพธ์ทีค่าดหวังในการพัฒนาครู 

  เป้าหมายของการพัฒนาครูมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเห็นว่าควรเป็นไปเพื่อให้ครูที่
เข้ารับการพัฒนาสามารถน าสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในห้องเรียนปฐมวัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนทั้งนี้ทีมวิจัยเห็นว่าเป้าหมายของการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยควรมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือการผลิตครูปฐมวัยเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ ฝึกประสบการณ์และทักษะอย่างรอบด้าน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้างานครูปฐมวัยในห้องเรียนจริงได้ ในขณะที่เป้าหมายของการพัฒนาครู
ปฐมวัยควรเป็นไปเพื่อเสริมจุดที่ยังขาดตามความต้องการของครูแต่ละคน 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
“...ส่วนของการผลิต เราให้ความรู้นักศึกษาหลาย ๆ ด้าน หลาย ๆ มิติ แง่มุม ทั้งงานวิจัยต่าง ๆ ก็ดี 

เราให้เขาเห็นภาพรวมภาพกว้าง แต่ว่าถ้าเป็นพาร์ทเกี ่ยวกับการพัฒนา น่าจะเป็นการที ่คุณครูเขาได้ไปมี
ประสบการณ์จริง แล้วเจอปัญหา เจอสถานการณ์จริง แล้วเหมือนกับว่าต้องกลับมาให้ข้อมูลเชิงลึก เทคนิคต่าง ๆ 
ที่เขาเอาไปใช้แก้ปัญหากับสิ่งนั้นที่เขาเจอได้มากขึ้น ก็เลยมองว่าถ้ามีความต่างก็อาจจะเป็นสองมิติอันนี้ที่แตกต่าง
กัน ...คือผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพเบื้องต้น ส่วนพัฒนาน่าจะเป็นการพัฒนาจุดที่เขาต้องการ เช่น ปัญหาการจัด
ประสบการณ์ ปัญหาการแก้ไขในห้องเรียน เป็นเรื่อง ๆ ไป ประเด็นจะค่อนข้างที่จะเฉพาะตามความต้องการของ
กลุ่มไปเรื่อย ๆ” 
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    2.2 ผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาครู (หน้าทีท่ี่ด าเนนิการ) 

  - ไม่ปรากฏข้อมูล -   
 

    2.3 รูปแบบการพัฒนาครู 
รูปแบบการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีแนวทางในการพัฒนา 2 ลักษณะ  

คือการฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) และลักษณะที่สองคือ การโค้ช (Coaching) ลักษณะแรก
เป็นการใช้รูปแบบการฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาหรือฝึกฝน
บุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ ตลอดจนประสบการณ์ให้เหมาะสม
กับงาน รวมทั้งก่อให้เกิดทัศนคติ เจตคตที่ดีต่อการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้บุคลากรมีความสามารถ
สูงขึ้น และท าให้หน่วยงานหรือองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น แนวปฏิบัติในการฝึกอบรม
ในงานมีลักษณะส าคัญคือ เป็นการสอนงานที่ต้องให้ผู้เข้ารับการสอนงานได้รับประสบการณ์ตรง (Direct 
Experience) จากงานจริงในสถานการณจ์ริง (Real Situation) การฝึกอบรมในงานต่างจากการปล่อย
ให้ผู้เข้ารับการสอนงานลงมือท างานโดยปราศจากการวางแผน ทั้งนี้เพราะการปล่อยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สอนงานได้เรียนรู้แบบลองผิดลองถูก ย่อมเกิดผลเสียหายมากกว่าผลดี การฝึกอบรมในงานจะเกิดผลดี
ได้ถ้ามีการสอนงานนอกงาน (off-the Job-Training) มาก่อน เพราะการสอนงานนอกงานเป็นส่วนของ
การฝึกอบรมพื้นฐาน (Basic Training) เมื่อบุคลากรมีพื้นฐานมั่นคงก็จะท าให้การฝึกอบรมในงานพัฒนา
ได้เร็วขึ้นและด าเนินไปอย่างถูกทาง นอกจากนี้งานฝึกอบรมในงานเป็นแนวปฏิบัติในการจัดสอนงานที่เน้น
การให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีประสบการณ์ตรงในงานที่ต้องท าจริงด้วยลักษณะและแนวปฏิบัติของการ
ฝึกอบรมในงาน (On the Job Training)  

รูปแบบการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอีกลักษณะหนึ่ง คือ การโค้ช  
(Coaching) เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ (knowledge) 
ทักษะ (skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (personal attributes) ในการท างานนั้น ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร การโค้ชเป็นวิธีการ
ส่งเสริมและให้เวลาแก่บุคลากรได้มีการไตร่ตรองสะท้อนคิด (reflect) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ
คือ การประชุมปรึกษาหารือ การสังเกตการท างาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ พร้อมกับช่วยให้บุคลากร
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ได้พูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
จากแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาครูที่
ควรค านึงถึงการเปิดโอกาสให้ครูที่ประจ าการแล้ว ได้รับการอบรมความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอด้วยรูปแบบ
การฝึกอบรมทั้งในงานและนอกงาน นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้มีการโค้ชและระบบการนิเทศเพื่อช่วย
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูให้เป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูเกิดความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยการโค้ชและการนิเทศต้องท าอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ การพัฒนาครูควร
เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการมาเข้ารับการอบรม ครูควรได้เห็นตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของแนวคิด
นั้น ๆ ไดฝ้ึกปฏิบัติ โดยระหว่างการฝึกนั้นจะได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นได้มีโอกาสน ากลับไป
ใช้จริงในบริบทของตน มีกระบวนการติดตาม สะท้อนคิดโดยโค้ช แนะน า ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
“จริงเราจะใช้ศัพท์อีกค าหนึ่งนะครับ เราใช้ค าว่า On-site training, In-class training ในการ

พัฒนาครู อันที่หนึ่งเราเรียกว่า In-class ก่อน ก็คือการให้ครูเข้ามาอบรมกับพวกเราในสถานที่ ๆ หนึ่ง เพื่อให้

ความรู้ตามเรื่องที่เขาสนใจ ที่เขาคิดว่าเขาอยากจะแก้ปัญหากับพัฒนาความรู้นั้น จากนั้นมันจะมีอีกช่วงหนึ่งที่เรา

ให้เขาไปอยู่ใน On-site ก็คือหน่วยงาน หรือโรงเรียน หรือที่ ๆ เขามีความพร้อมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ ให้เขาไป

ฝึกประสบการณ์อยู่ตรงนั้น ณ เวลาหนึ่ง แล้วแต่หัวข้อของเรื่อง แต่ส่วนใหญ่ที่เราเซ็ตไว้คือ 5 วัน แล้วบางทีบางหัวข้อ
ถึง 11 วันก็มี เช่น เรามีศูนย์ฝึกอบรมหลาย ๆ จุด ก็จะมีที่ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ แล้วล่าสุดก็คือที่หาดใหญ่ สงขลา 
ก็เพิ่งเป็น แล้วก็ราชบุรีอีกทีหนึ่ง เนี่ยก็จะเปิดเป็นศูนย์อบรมเรื่องของไฮสโคปโดยเฉพาะ ดังนั้นคุณครูที่ต้องการ

พัฒนาความรู้ในเรื่องของการจัดประสบการณ์แบบไฮสโคปเนี่ยก็จะต้องไป On-site ก็คือไปอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 11 
วัน แล้วเราจะมีหลักสูตรเลยว่าในเวลา 11 วันเราจะต้องท าอะไรบ้าง จากนั้นก็จะมีการประเมิน แล้วก็ให้คุณครู
กลับมาที่โรงเรียนเพื่อมาใช้ความรู ้จริง ๆ ของตัวเอง เวลาที่ในห้องเรียนของตัวเองล่ะเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากนั้น
ทางเราก็จะส่งทีมที่เป็นอาจารย์ พวกผมนี่ละ่ครับ ก็จะลงไปนิเทศ ไปนั่งดูว่าผลเป็นอย่างไร โดยใช้แบบประเมินที่
เราบอกว่าเรามี โดยใช้แบบประเมินเช็คว่าไฮสโคปควรต้องเป็นอย่างไรบ้าง ต้องดูอะไรบ้าง เราก็จะมีการไปเช็ค 

แล้วก็ประเมิน ถอดบทเรียนกับครู แล้วเราก็จะท าแบบนี้เป็นระยะ ๆ” 
สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 
แนวคิดและรูปแบบในการพฒันาคร ู2 ลักษณะ ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นเชิงประจักษ ์

จากการจัดโปรแกรมในการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้
ภายใต้โครงการลดความเหลื่อมล ้าด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซ์ไทยแลนด์ (Reducing Inequality 

through Early Childhood Education in Thailand: RIECE Thailand)* โดยมีรูปแบบและวิธีการ

พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เป็นการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริงส าหรับครู 
(on-site Training) ซึ่งเป็นการจัดอบรม ณ สถานศึกษาที่เป็นศูนย์อบรมของไรซ์ไทยแลนด์เน้นให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ ลงมือท าจริงจากผู้ที่ปฏิบัติอยู่แล้วและนักวิชาการของโครงการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น  
(active learning) อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดในช่วงเปิดภาคเรียนในวันที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
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เท่านั้น เนื่องจากผลการเก็บข้อมูลผู้ที่เข้าร่วมการอบรมของไรซ์ไทยแลนด์ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า
การให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องเรียนปฐมวัยที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ
ไรซ์ไทยแลนด์ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมุ่งความสนใจไปยังวิธีการจัดกิจกรรมได้อย่างเต็มที่สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในช่วงเวลานั้นอย่างทันท่วงที ระยะเวลาของการอบรมจ านวน 11 วัน 
ณ สถานศึกษาที่เป็นศูนย์อบรมรมของไรซ์ไทยแลนด์ 

  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
“ขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องศูนย์ฝึกอบรมของเราก่อนนะคะ ศูนย์ฝึกอบรมอาจจะมอง

เหมือนเป็นอาคารอบรมเลย ก็คือเป็นโรงเรียน เขาเรียกไปแล้วว่าเป็นศูนย์ฝึกอบรม เพราะฉะนั้นเขา
จะมีครูที่ผ่านการอบรมจากเราไปแล้วว่าเป็นครูในด้านนี้  สามารถไปอบรมคนอื่นต่อได้ มีครู มีการ
จัดการเรียนการสอนนะคะที ่เป็นไฮสโคป แล้วเมื ่อเราอบรมกันแล้ว เราก็ส่งเขาไปอยู ่ตรงนั ้น 
เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีครูที่เหมือนเป็นครูพี่เลี้ยงเขาอีกทีในการดูแล แล้วนอกจากนี้ นอกจากการเข้า
ไปอยู่ในโรงเรียน ได้สอนจริงนะคะ ได้เห็นแผนการสอน ได้ทดลองจากสภาพแวดล้อมทุกอย่างแล้ว  
มันจะมีกระบวนการในช่วงแบบถอดบทเรียนต่าง ๆ ด้วย ช่วงบ่าย ช่วงเย็นของแต่ละวันที่เขามาพูดคุย
กันว่าวันนี้เขาท าอะไรไปบ้าง แล้วตรงไหนต้องปรับต้องอะไร นี่คือกระบวนการย่อย ๆ ที่เราใช้ในการ
อบรมด้วยค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 
ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานของโปรแกรมการอบรม แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที ่1 วัน 

แรกของการอบรม คือวิทยากรบรรยายถึงหลักการของกระบวนการไฮสโคปและแนวทางการจัดการเรียน 
การสอนตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ช่วงที่ 2 (วันที่ 2 – 11 
ของการอบรม) คือผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์ฝึกอบรม โดยผู้เข้าอบรมได้ลงมือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ด้วยตนเองในบริบทของสถานการณ์จริง และมีการถอดบทเรียน
โดยทีมวิชาการของโครงการฯ ทุกวัน 

หลังจากทีค่รูปฐมวัยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (on-site training) แล้ว 
โครงการไรซ์ไทยแลนด์มีแนวทางในการติดตาม ประเมินผลและให้ค าแนะน าเพิ่มเติมผ่าน 2 กระบวนการ 
ได้แก่ 1) การโค้ชในสถานที่จริง (Coaching on the site) หลังจากที่ครูปฐมวัยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในสถานที่จริงและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแล้ว ไรซ์ไทยแลนด์มีการส่งนักวิชาการที่ท าหน้าที่โค้ช
ของโครงการเข้าไปให้ค าแนะน าเพิ่มเติมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ต่อ 1 ห้องเรียน เพื่อให้ค าแนะน าและแก้ไข
ปัญหาที่ครูพบจากการน ากระบวนการมาปรับใช้ ช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
โดยที่ผ่านมาพบว่าการโค้ชในสถานที่จริงช่วยให้ครูที่ผ่านการอบรมแล้ว สามารถก้าวผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนได้ดีย่ิงขึ้น 2) การนิเทศโดยผู้เชี่ยวชาญไรซ์ไทยแลนด์มี
การส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปนิเทศติดตามและให้ค าแนะน าเพิ่มเติมแก่สถานศึกษาและครูที่ ผ่านการอบรม 
ช่วยให้สามารถยกระดับคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนิเทศติดตาม
ผ่านระบบกล้องวงจรปิดที่สถานศึกษาอนุญาตให้โครงการไรซ์ไทยแลนด์สามารถเข้าถึงได้ 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
“…เพราะว่าเราอยากดูคุณภาพด้วยครับว่า ปกติแล้วเขาเป็นอย่างไร ถ้ามีคนเข้าไปแล้ว  เขาเป็น

อย่างไร เราอยากให้เรื่องของมาตรฐานคงไว้ตลอด ต้องยอมรับว่ามันมีอยู่ที่หนึ่ง  เขาไม่ได้ท าเป็นสม ่าเสมอ เราก็

เลยถอนตัวออกจากการที่ให้เขาเป็นศูนย์อบรม เพราะว่าเราเห็นจากกล้อง CCTV นี่ล่ะ ที่เขาไม่เป็นอย่างที่เป็น

ปัจจุบัน เป็นอย่างสม ่าเสมอ ดังนั้นการใช้นวัตกรรม CCTV ก็ช่วยได้ แต่ต้องขออนุญาตตัวโรงเรียน ผู้บริหาร 

และคุณครู แล้วก็ผู้ปกครองของเด็ก ๆ ด้วย ซึ่งมันก็มีกระบวนการยุ่งยากต้องท าเรื่อง แต่ข้อดีคือมันก็ลดภาระของ

ทางฝ่ายพวกเราได้ด้วยเหมือนกัน” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 
    2.4 การบริหารระบบการพัฒนาครู  

- ระบบการคดัเลือกครูเข้ารบัการพัฒนา 
เนื่องจากการพัฒนาครูผ่านโครงการไรซ์ เปน็โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูที่ด าเนินการ 

มาได้ระยะเวลาหนึ่ง การคัดเลือกครูเข้ารับการพัฒนาจึงมีจากทั้งที่ครูรายคนสนใจหัวข้อการจัดการเรียนรู้
แบบไฮสโคปแล้วสมัครเข้ามาร่วมโครงการ และจากหน่วยงานที่ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาครู 
ทั้งหน่วยงานสมัครเข้ามาร่วมโครงการ แต่ทั้งนี้ด้วยการออกแบบกระบวนการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาต่อเนื่อง
มีการติดตาม ประเมินผลในพื้นที่ท างานจริงของครู จึงท าให้เป็นการคัดกรองผู้เข้าอบรมที่สนใจและอยาก 
เปลี่ยนแปลงห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอนของตนอย่างจริงจังเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาคร ู

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
“ก็มีทั้งสองรูปแบบ คือผู้บริหารมาฟังการบรรยายแล้วชอบ ชอบก็เลยแบบนั้น  เอาโรงเรียนเข้า 

โดยลืมถามครูก็มี ก็มีเหมือนกันนะครับที่ผ่านมา หรือบางทีเราประชาสัมพันธ์ เข้าไปแล้วคุณครูอยากรู้ ก็มีการ

พูดคุยกัน โดยที่ยังไม่ต้องมีการเข้า In-class on-site อะไรเลย แต่ว่าการพูดคุยกันแบบโทรคุยกัน แชทคุยกัน

แบบนั้นเฉย ๆ ก็มีแบบนั้นเหมือนกัน ถ้าเขามั่นใจว่าเขามา เขาก็รอว่าเมื่อไรเราจะเปิดโครงการอบรม เขาก็จะเข้ามา 
แต่ก็ข้อตกลงอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาอยากจะให้มีใกล้ ๆ บ้านเขา ถ้าในกรุงเทพฯมันจะเป็นส่วนน้อย มันก็เลย
กลายเป็นเราต้องไปจัดใกล้ ๆ จังหวัด หรือในจังหวัดของคุณครูเหล่านั้น มันก็จะเกิดปัญหาต่อว่า ตัวเขาเองต้อง
หาเพื่อน ใช่ไหมครับ รวบรวมกันมาให้ได้กลุ่มคนถึงจ านวนที่เราไปจัดได้ มันก็เลยจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย คือเรา
ไปบริการใกล้ตัว แต่เขาก็ต้องหาคนเข้ามาหรือไปชักจูงมา อะไรแบบนี้ครับ ดังนั้นมันเลยมีทั้งสองแบบคือผู้บริหาร
เองเชื่อในวิธีการนี้ก็เลยส่งโรงเรียนเข้ามา พอคุณครูเข้ามาครูบางท่านก็อาจจะเริ่มลังเลกับวิธีการนี้ว่าเราต้อง
เปลี่ยนตวัเองเยอะ เริ่มไม่มั่นใจก็เลยไม่ต่อเนื่อง ก็หลุดออกไปก็มี อันนี้ยอมรับนะครับ แล้วอีกอันหนึ่งคือครูสนใจ

ก็เข้ามา ซึ่งกลุ่มที่ On-site นี่ละ่ครับคือกลุ่มที่เราว่าใครสนใจให้สมัคร ดังนั้นคนที่เข้ามากับเราไม่ว่าจะเป็นรุ่น 1 
2 3 คือเราเรียกว่าท าหนังสือสัญญาผูกมัดว่าคุณจะต้องเจออะไร เขาจะต้องเข้าใจก่อน เขาก็จะสามารถสมัครใจที่

จะเข้า แต่พอเป็นอันแรกเลยที่เรียกว่า in-class เนี่ย แค่สนใจจะเข้ามา 2 วัน แต่พอ 2 วันแล้วสามารถที่จะ

ปฏิเสธได้ที่จะอยู่แบบเข้มข้นกับเราได้นะครับ” 
สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 
 “มีสองรูปแบบเลยครับ ก็คือประกาศเปิดรับกว้างโอเพ่นส าหรับครูที่อยากจะรู้ว่าไฮสโคปคืออะไร ก็

เชิญเข้ามาร่วมที่เรียกว่า In-class ก็คือตามหลักสูตรเราตอนนี้คือ 2 วัน ที่เราท ามาแล้วคือ 2 วันต่อรุ่น ก็จะเป็น
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ครูที่เข้ามาเพราะอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร เพื่อเช็คตัวเองก่อน จากนั้นมันก็จะมีอีกรอบหนึ่งที่เรียกว่า On-site 

ที่บอกว่าต้องใช้ระยะเวลาอีก 11 วัน ดังนั้นก็จะเป็นคุณครูที่สมัครใจที่จะมาลุยเรื่องนี้ เพราะมันจะเป็นการผูกมัด

เลยว่า จบ 11 วันแล้วมันยังมีภารกิจอ่ืนต่อไปจนกว่าจะครบกระบวนการ ก็จะเป็นครูสองกลุ่มเลย” 
สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 
- การจัดหลักสูตรฝึกอบรม/พัฒนา  
การออกแบบแนวทางการจัดหลักสูตรส าหรบัพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 

มีการแบ่งการด าเนินการของหลักสูตรเป็น 4 ช่วง ได้แก่  
 ช่วงที่ 1 การพัฒนาความรู้และการฝึกปฏิบัติ เป็นช่วงที่ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครู

ผู้ช่วยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้และฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของหลักสูตร (off the job training)  
 ช่วงที่ 2 การน าความรู้สู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน เป็นช่วงที่ครูที่ได้รับการพัฒนากลับมา

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาของตนเองและจะต้องน าความรู้กลับมาพฒันาและฝึกปฏิบัติในช่วงที่ 1 มาใช้ 
โดยรายงานผลการด าเนินงานต่อหัวหน้าสถานศึกษาหรือวิทยากรของหลักสูตรเป็นระยะ (on the job 
training) 

  ช่วงที่ 3 การให้ค าแนะน าในสถานที่จริง เป็นช่วงที่ครูที่ได้รับการพัฒนาจะได้รับค าแนะน า
จากนักวิชาการหรือโค้ชเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้น หรือการตอบข้อสงสัย แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจช่วยสาธิตกระบวนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อให้ครูสามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 

 ช่วงที่ 4 การติดตามและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากการพัฒนางานทั้งระบบ เพื่อเป็นการรับรองว่าผ่านการพัฒนาครบถ้วนตามหลักสูตรอย่างสมบูรณ์ 

 

ทั้งนี้ครูปฐมวัย ผู้ดแูลเด็ก และครูผู้ช่วย ควรได้รับการพฒันาความรูแ้ละทกัษะในเนือ้หา 
เดียวกันอย่างเท่าเทียม และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได ้

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
“ไม่ว่าจะเป็นค าที่เราเรียกว่า In-class หรือ on-site มันก็คือเขาเรียกว่า on the job ถูกไหมครับ 

ก็คือเอาครูออกจากห้องเรียนก่อนเพื่อมีสติ มีสมาธิอยู่กับเรื่อง ๆ นั้นโดยเฉพาะ จากนั้นครูผ่านกระบวนการ in-class 
on-site ครบแล้ว เรากส็่งกลับเข้าไป on the job กลับไปที่ห้องเรียนจริง ๆ แล้วเราก็มีกระบวนการนิเทศ เรา

ส่งโค้ช เรามีทีมที่เข้าไปช่วยดูแลคุณครู ไปนั่งสังเกต ไปช่วยคุณครูสอน แล้วก็กลับมามันจะเป็นกระบวนการพัฒนา
แบบนี้ แล้วคุณครูที่เข้าสู่โครงการก็จะได้รับการพัฒนา เรียกว่าต่อเนื่องค่อนข้างยาวนานเป็นปีเลยครับกระบวนการที่ชัด
คือมันไม่ใช่แค่มาอบรมเป็นรายครั้งแล้วก็จบกันไป  มันจะเป็นแบบที่ครูเองก็ได้เห็นตัวอย่างที่เป็นตัวแทนพวกเรา
แบบนี้ค่ะ แล้วเขาก็ได้ฝึกปฏิบัติ โดยระหว่างฝึกก็ได้มีคอมเมนต์มีค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ เขาได้กลับไปทดลอง
ท าเอง แต่เราก็มีคนตามไปเพื่อไปให้ค าแนะน าเขาเวลาที่เขาไปเจอปัญหา เป็นโค้ชค่ะ นิเทศไปดูติดตามอีกที ดังนั้นมัน
เป็นกระบวนการที่เราเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้ในห้องเรียนแล้วจบ มันต้องมีการติดตามต่อเนื่อง  แล้วก็ช่วยเหลือ 

มีค าแนะน าต่อเนื่องต่อกันค่ะ” 
สัมภาษณ์ทีมนักวิจยั วันที่ 24 ธันวาคม 2563 
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- การวัดประเมินผล  
ควรมีระบบการติดตามและประเมินผลในระยะยาว โดยอาศัยกระบวนการนิเทศและ 

การเก็บข้อมูลเชิงสถิติร่วมด้วย เพื่อให้สามารถสะท้อนสภาพที่ชัดเจนว่ายังควรได้รับการพัฒนาส่วนใด
เพิ่มเติมบ้าง โดยด าเนินการให้เป็นวงจร 

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
“มันจะมากกว่าการอบรมหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการเลยค่ะ เพราะเราติดตามผลในระยะยาว เรามี

รูปแบบการประเมินที ่เป็นของเรา มีระบบ แล้วก็กระบวนการนิเทศ มีเปเปอร์ เอาข้อมูลเข้า แล้วเราก็จะ
ประมวลผลออกมาว่าในด้านนี ้ๆ เป็นอย่างไร ทั้งหมดนั้นมันก็เลยจะออกมาเป็นข้อมูลเชิงสถิติด้วย เพื่อให้พวกเรา

กลับมาย้อนดูทั้งหมดว่าตรงไหนของโรงเรียน ด้านไหนที่ต้องการ กระบวนการทั้งหมดมันเป็นวงจรไปหมดค่ะ” 

สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 
- การติดตามผลการพัฒนาคร ู
ใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคร ูร่วมกับการออกแบบ 

แบบประเมินแบบ checklist และสมุดยืม เพื่อใช้ตรวจสอบว่าครูที่เข้ารับการพัฒนาได้ด าเนินการหรือ
จัดกิจกรรมตามแนวทางที่ได้รับการพัฒนาไปหรือไม่ โดยสมุดยืมจะเป็นสิ่งสะท้อนร่องรอยของการจัด
กิจกรรมของครูในการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการอ่านนิทานให้เด็กฟังที่บ้านเพราะผู้ปกครองจะต้อง
เขียนกลับมาให้ครูเกี่ยวกับนิทานเรื่องนั้น ส่วนการนิเทศจะเป็นการส่งโค้ชในพื้นที่เข้าไปท าการสังเกต
การจัดกิจกรรมของครู อาจมีการบันทึกวิดีโอร่วมด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการที่พัฒนาครูไปนั้น
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด จะได้น ามาสู่การปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูในรุ่นต่อไป 

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
“ที่เราอบรมไปแล้ว แล้วสิ่งที่คุณครูจะได้ อันที่หนึ่งก็คือครูจะได้ตัวแผนการจัดประสบการณ์ อั นที่

หนึ่งก่อน แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของไฮสโคปแบบที่เราจัดอบรมแบบ On-site 10 กว่าวันเนี่ย 

ครูเขาก็จะมีตัวอย่างแผนแบบนี้ไป เพราะว่าเมื่อเขากลับไปอยู่ตัวคนเดียวโดยไม่ได้อยู่ในห้องเรียน  On-site 

เนี่ย เขาก็ยังได้มีแนวทางชัดเจน ไม่ต้องมานั่งเขียนใหม่ให้ตัวเองต้องรู้สึกกังวล ถ้าคุณครูเขาพร้อมแล้วค่อยเริ่ม  
อาจจะเขียนใหม่ด้วยตัวเขาเอง แล้วเราก็มาดูว่า แต่นั่นมันยังไม่ใช่เรื่องของการประเมินผล แต่เรามองว่ามันเป็น
การช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกใช่ไหมครับ หลังจากที่เขาตรวจเสร็จแล้ว มันก็จะเข้ามาที่ผมเรียนให้ทราบ คือ
เรื่องของการประเมินโดยการลงไปนิเทศ ลงไปติดตามโดยใช้เครื่องมือแบบประเมินเช็คลิสต์ที่เราว่าต้องมีอะไรบ้าง 
คุณสมบัตินั ้น เรามีเรื ่องของร่องรอยชิ้นหนึ่งที ่เราเรียกว่าสมุดยืมคืนครับ ก็จะเป็นอีกชิ้นงานหนึ่ง เป็นตัว
ประเมินผลว่าคุณครูจะจัดกิจกรรมตามแนวทางของเราหรือเปล่า ค าว่าสมุดยืมคืนมันคือสมุดที่ในกิจกรรมตลอด
ทั้งวัน มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เด็กจะต้องยืมหนังสือนิทานไปที่บ้าน เพื่อให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟัง แล้วก็ผู้ปกครอง
เขียนกลับมาเกี่ยวกับนิทานเรื่องนั้น ถ้าคุณครูจัดกิจกรรมตามแนวทางของเราจริง  มันก็จะต้องมีร่องรอยที่ว่าส่ง
เล่มนี้ให้กับเด็ก เด็กมีร่องรอยเขียนกลับมาทุกวัน ๆ แบบนี้ครับ มันก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการประเมินว่ารู้จัก
ท าตามที่ได้เรียนรู้ พัฒนาไปหรือเปล่า หลังจากนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการส่งโค้ชไป ว่าโค้ชไปนั่งดู 2 สัปดาห์ 

อาจจะผ่านไปแล้ว 2 เดือนไปอีกรอบหนึ่งว่ายังท าอยู่หรือเปล่า มันก็มีวิธีเช็ค …เรามีโค้ชในพื้นที่ค่ะ บุคลากรใน

การติดตาม เรามีระบบทั้งกล้องทั้งอะไรต่าง ๆ ในการติดตาม มันไม่ใช่เพื่อจะติดตาม แต่เพื่อให้เรามั่นใจว่า 
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ในกระบวนการที่เราใช้มันคงอยู่กับครูมากน้อยแค่ไหน เราจะได้มาปรับปรุงในรุ่นต่อไป เพราะฉะนั้นที่ส าคัญเลย

คือเราควรจะต้องมีระบบติดตามที่ดี มีประสิทธิภาพพอสมควรค่ะ” 
สัมภาษณ์ทีมนักวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 
    2.5 ประเด็นอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ข้อเสนอแนะต่อ กสศ. ต่อระบบการพัฒนาครูปฐมวัย สรุปได้ดังนี้ 
- ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันต้นแบบด าเนินการพัฒนาครูปฐมวัยด้วยกระบวนการ 

ที่มีความต่อเนื่อง โดยค านึงถึงสถานที่และบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกทักษะ
การปฏิบัติงาน 

- ควรสนับสนุนและประสานงานกับองค์กรวิชาชีพครูและหน่วยงานสหวิชาชีพต่างใน 
การจัดตั้งหรือพัฒนาสถาบันต้นแบบการพัฒนาครูปฐมวัย เพื่อสร้างความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงรอยต่อชัน้ประถมศึกษา 
  - ควรสนับสนุนส่งเสริมขั้นตอนการพัฒนาครูปฐมวัย โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้น า
ความรู้และทักษะไปใช้จริงในสถานที่ท างานของตน 
  - ควรส่งเสรมิให้มีโค้ช พี่เลี้ยง ลงพืน้ที่ติดตามครปูฐมวัยหลังจากการพัฒนา เพื่อแนะน า
ร่วมแก้ไขปัญหา และติดตามผลการปฏิบัตงิานอยู่เสมอ 
  - ควรสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัย เพื่อประเมินผลรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

* หมายเ หตุ  
โครงการลดความเหลื่อมล ้าด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซ์ไทยแลนด์ (Reducing 

Inequality through Early Childhood Education in Thailand: RIECE Thailand) มีเป้าหมาย
ต้องการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กปฐมวัย เพื่อช่วยให้เด็กปฐมวัยเหล่านั้นเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได ้มีความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานงานวิจัย
ของศาสตราจารย์ James J. Heckman นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล จากมหาวิทยาลัยชิคาโกที่พบว่า
การลงทุนในเด็กปฐมวัยให้ผลตอบแทนกลับคืนสู่สังคมถึงอัตรา 7 ต่อ 1 กล่าวคือ การลงทุน 1 บาท จะได้
ผลประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการและสังคมโดยรวมประมาณ 7 บาท ซึ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีส่วนส าคัญในการสร้างทุนมนุษย์ให้กับประชากรของประเทศ และช่วยลดความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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 3.2.2 (ร่าง) การสังเคราะหผ์ลการวิจัยเพือ่พัฒนาข้อสรปุการปฏิรูประบบการผลิตและ
ระบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ของ 3 สถาบัน 
 

การสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อสรุปการปฏิรูประบบการผลิตครปูฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก  
และครูผู้ช่วย  

 
1. เป้าหมายการผลิตคร ูหรือ ผลลพัธ์ที่คาดหวังในการผลิตคร ู
    การศึกษางานวิจัยในโครงการวิจัยของสถาบันผลิตครูปฐมวัยที่ได้รับทุนจาก กสศ. จ านวน  

3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) พบว่าทั้ง  
3 สถาบัน ได้ก าหนดเป้าหมายส าคัญของการผลิตครูเกิดจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ 3 ส่วน ดังนี้  

    ส่วนแรก การสังเคราะห์คุณลักษณะของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ของประเทศต่าง ๆ 
ที่ประสบความส าเร็จในการจดัหลักสูตรเพื่อผลิตครูปฐมวัย ท าให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของการผลิตครู
ในมิติต่าง ๆ  

    ส่วนที่สอง การศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยในช่วงที่ผ่านมา อาทิ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ร่วมกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 แสดงให้เห็นถึง
เป้าหมายส าคัญและจุดเน้นของการผลิตครูของประเทศไทย และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 (มคอ.1) เป็นการก าหนดกรอบแนวทาง
ให้แก่สถาบันการผลิตครูในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญคือ 1) แนวคิดการจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการและ
เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนด้วยตนเองและการวิจัย
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน 2) การก าหนดโครงสร้างสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นและ
ตอบสนองความต้องการใช้ครูในโลกปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน 3) สถาบัน
ผลิตครูมีอิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพื้นที่ของ
สถานศึกษา 4) ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้
สื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 5) ส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียน
การสอน การปฏิบัติการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์
ความเป็นครู และมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ 6) ส่งเสริมการวางระบบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร และในส่วนของ
ข้อบังคับคุรุสภาว่ามาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพิจารณางานวิจัยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552 – 2562) 
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มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และภาพรวมนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ที่ได้ก าหนดทิศทางแนวโน้มของการผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้มีความรู้  ความสามารถ 
คุณลักษณะ และทักษะที่สอดคล้องกับพลวัตของสังคมโลก  

    ส่วนที่สาม เป็นการลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้ครู ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลโดยตรง
จากกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ท าให้ทราบว่ากลุ่มผู้ใช้ครูมีความต้องการครูที่มีคุณสมบัติหรือมี
คุณลักษณะเช่นไร ท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนมากขึ้น น ามาสู่การ
ก าหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังในการผลิตครูที่ครอบคลุม เหมาะสมตามนโยบายของประเทศ 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  

    เมื่อสังเคราะห์รายงานผลการวิจัยในโครงการวิจัยของสถาบันผลิตครูปฐมวัยที่ได้รับทุนจาก 
กสศ.จ านวน 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 
ร่วมกับการศึกษามาตรฐานวิชาชีพครู ได้เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่คาดหวังในการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก
และครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี ้ 
 
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่คาดหวงัในการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
 

มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์

วิชาชีพ 
มคอ.1 (4ปี) 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่คาดหวงั 
ในการผลิตครปูฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก

และครูผู้ช่วย 
(ก) มาตรฐาน
ความรู ้

กลุ่มวิชาแกน
หรือวิชาชีพครู
บังคับตาม 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอ
สาระความรู้สาขา 
วิชาการการศึกษา
ปฐมวัย 

ความเป็นคร ู
 

ค่านิยม อุดมการณ์ 
และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู

 ความเป็นครูปฐมวัย รักเมตตาเด็ก 
และมีความศรัทธาในวชิาชพีครูปฐมวัย 

คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมของครูปฐมวยั 
ในยุคใหม ่

ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษา ปรัชญา ทฤษฎ ีหลักการ
การศึกษาปฐมวยั 

ปรัชญา ทฤษฎี หลักการศกึษาปฐมวยั
ร่วมสมัย 

   ความเข้าใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และความสมดุลของชวีิต 
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มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์

วิชาชีพ 
มคอ.1 (4ปี) 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่คาดหวงั 
ในการผลิตครปูฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก

และครูผู้ช่วย 
ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาเพื่อการ

สื่อสารส าหรับคร ู
 การสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 

ทักษะการสื่อสารของครูปฐมวยั และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเดก็ 
การปรับตัวของครูปฐมวัยตามบริบท
พลวัตโลก 

จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาส าหรับครู
เพื่อจัดการเรียนรู้
และช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 

จิตวิทยาเด็กปฐมวัย 
จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย 

ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาตติามวัย
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
จิตวิทยาเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ
ตามช่วงวยัของเด็ก และการดูแลเด็ก
ที่มีความหลากหลาย  
การจดัการกับความเครียดและการใช้
ความรุนแรงในเด็ก 

หลักสูตร หลักสูตรและ
วิทยาการการ
จัดการเรียนรู ้

การพัฒนาหลักสูตร
และวิทยาการการ
จัดการเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูแ้นว
ใหม่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การจดัการเรียนรู้และ
การจดัการชั้นเรียน 

 การพัฒนาความคิด
ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

การออกแบบกิจกรรมการเล่านิทาน 
และกลวิธีการพัฒนาความคิดส าหรับ
เด็กปฐมวัย  

  การจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ร่างกาย อารมณ์และ
สังคม การจดัระบบ
นิเวศน์ของการ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

การจดักิจกรรมเตรียมความพรอ้ม
ก่อนการเรียนรู้  
 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรกุ
ส าหรับครูปฐมวัย 
 

การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
 

เทคนิคการจัดการชั้นเรียนและการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
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มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์

วิชาชีพ 
มคอ.1 (4ปี) 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่คาดหวงั 
ในการผลิตครปูฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก

และครูผู้ช่วย 
   การดูแลสุขภาวะโภชนาการและ

ความปลอดภัยเด็กปฐมวยั 
  การจดัการศึกษา

ส าหรับเดก็
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
การศึกษาพิเศษ
ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

การจดัการศึกษาส าหรับเด็ก
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษ
ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

  ความร่วมมือกับ
ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

การจดัการศึกษาบนฐานความรว่มมือ
ระหว่างครอบครัว ชุมชน และสังคม
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การวจิัยเพือ่
พัฒนาการเรียนรู ้

การวจิัยและการ
พัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพฒันา
เด็กปฐมวัย 

การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารการศกึษา
และการเรียนรู ้

เทคโนโลยีดิจิทลั 
ในการจัดการศกึษา
ปฐมวัย 

เทคโนโลยีดิจิทลัในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

การวดัและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินการศึกษา
และการเรียนรู ้

เทคโนโลยีและการ
วัดประเมินผล
ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

การวดัประเมินพัฒนาการ ผลการ
เรียนรู้ และการคัดกรองเด็กปฐมวัย 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 การบริหาร การนิเทศ 
และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
การศึกษาปฐมวยั 

การบริหาร การนิเทศและการประกัน
คุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย 

  โภชนาการและการ
จัดโภชนาการส าหรับ
เด็ก 
 

โภชนาการและการจดัโภชนาการ
ส าหรับเดก็ปฐมวัย 
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มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์

วิชาชีพ 
มคอ.1 (4ปี) 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่คาดหวงั 
ในการผลิตครปูฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก

และครูผู้ช่วย 
   การสร้างรอยเชือ่มต่อทางการศกึษา

ของเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่คาดหวงัในการผลิตครูปฐมวัย 

ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 

(1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวยั 

(2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยค านึงถงึผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 

ตัดสินใจปฏิบัตกิิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถงึผลที่จะเกิดกับ
ผู้เรียน 

- เลือกสารสนเทศที่สามารถน าไปประยุกต์ใช ้
ในชีวิตประจ าวันมาออกแบบการจัดกิจกรรม
ส าหรับเดก็ปฐมวัยได้ด ี

- รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนโดยวิธีการ 
ที่เหมาะสม มีแผนส ารองเพื่อแก้ปัญหา 

(3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตาม
ศักยภาพ 

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเตม็ตามศักยภาพ 
- ส่งเสริมให้เดก็ปฐมวัยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ 

ยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรมและสามารถ
อยู่ร่วมกันได ้

- ไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่เกิดในชั้นเรียน พร้อมที่จะ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการต่าง ๆ 

- สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีปัญหาของ 
เด็กปฐมวัยได ้

(4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้
จริงในชั้นเรียน 

พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จรงิในชั้นเรียน 
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning 
- ให้เด็กปฐมวยัใชก้ารลงมอืปฏิบัตจิริงในรูปแบบที่

หลากหลาย 
- สร้างความคุ้นเคยทางภาษา สอดแทรกค าศัพท์

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันให้กับ
เด็กปฐมวัย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่คาดหวงัในการผลิตครูปฐมวัย 

ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 

- ปรับเปลี่ยนความคิดและยืดหยุ่นตามสถานการณ์
ภายในชั้นเรยีนอย่างสร้างสรรค ์

(5) พัฒนาสื่อการเรยีนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มคีวามเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
และเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

(6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จกั
คิดวิเคราะห์ คดิสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่
เกิดแก่ผู้เรียน 

จัดกิจกรรมจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้กระตุน้ความคิด 
ให้เด็กปฐมวัยเกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงนวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์  

(7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างมีระบบ 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีหลักฐาน
ประกอบที่หลากหลาย และสามารถส่งต่อขอ้มลูของผู้เรียน
ระหว่างชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(8) ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดแีก่ผู้เรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กปฐมวัย 
(9) ร่วมมือกับผูอ้ื่นในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ 

ปรับตัว ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
สร้างความสัมพันธ์เชิงความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวยั  

(10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค ์ ร่วมมอืกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ในการพัฒนา 
การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

(11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา 

แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณในการ
พัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

(12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
สถานการณ ์

สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

 

มาตรฐานการปฏิบัติตน 
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่คาดหวงัในการผลิตครูปฐมวัย 

ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 

(1) มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดา้นวิชาชีพ 
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทนัต่อการพัฒนา
ทางวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อยู่เสมอ 

มีวินัยในตนเอง เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น กระตือรือร้น
พัฒนาตนเองดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทัน
ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อยู่เสมอ 
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มาตรฐานการปฏิบัติตน 
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่คาดหวงัในการผลิตครูปฐมวัย 

ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 

(2) รัก ศรัทธา ซื่อสตัย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชพี 

รักการท างานร่วมกันเด็กปฐมวัย ความศรัทธาในวิชาชีพครู
ปฐมวัย  

(3) รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้
ก าลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาท
หน้าที่โดยเสมอหน้า 

ปฏิบัติต่อเดก็ปฐมวัยด้วยความรัก เมตตา และเอาใจใส่ โดย
ไม่มีอคติกับเด็กคนใด เข้าใจเดก็ปฐมวัยที่มีปัญหา 

(4) ส่งเสริมให้เกดิการเรยีนรู้ ทักษะ และนิสัย
ที่ถกูต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ  
ตามบทบาทหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ 
ด้วยความบริสทุธิ์ใจ 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จารีตประเพณี ปลูกฝัง
ให้เด็กปฐมวยัเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

(5) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี ทั้ง
ทางกาย วาจา และจิตใจ 

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี ทั้งทางกาย วาจา  
และจิตใจ 

(6) ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ
ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ของศษิย์ และผู้รับบรกิาร 

ไตร่ตรองค าพูดที่จะใชก้ับเด็กปฐมวัย 

(7) ให้บริการด้วยความจรงิใจ และเสมอภาค 
โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จาก
การใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

เป็นที่ปรึกษาใหผู้้ปกครองในการแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นกับเด็ก
ปฐมวัย 

(8) ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง
สร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

เกื้อกูลแบ่งปัน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เชื่อใจกัน ร่วมมือเพื่อ
สร้างประโยชนต์่อส่วนรวม 

(9) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์
และพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมขุ 

ยอมรับและเคารพความต่างทางศาสนา วัฒนธรรม 
เชื้อชาติ ร่างกาย และสติปัญญา 

เป็นพลเมืองตื่นรู้ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 

 

 
2. รูปแบบระบบการผลิตคร ู
    เมื่อสังเคราะห์รายงานผลการวิจัยในโครงการวิจัยของสถาบันผลิตครูปฐมวัยที่ได้รับทุนจาก 

กสศ. จ านวน 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 
พบว่าการก าหนดรูปแบบระบบการผลิตครูมีแนวคิดส าคญัที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี 
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         2.1 สมรรถนะครปูฐมวัยกับความเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
การผลิตครูปฐมวัยให้เป็นไปตามเป้าหมายนัน้ รูปแบบระบบการผลิตครูปฐมวัยควรม ี

การก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ที่สะท้อนถึงสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครูปฐมวัยในการออกไปปฏิบัติงานใน
สภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน รูปแบบระบบการผลิตครูควรมีความชัดเจนในเรื่องของ
สมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อใช้ในการก าหนดทิศทางของหลักสูตรการผลิตครู การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการบริหารหลักสูตร จากการสังเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่าควรมีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครปูฐมวัยใน 3 กลุ่ม คือ 

1) สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นการเตรียมการนิสิตนักศกึษาคร ู
ปฐมวัยให้มีคณุลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ สมรรถนะส าคัญในด้านนี้ เช่น 

- ความเข้าใจหลักการความสมดุลของชีวิต เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ความเข้าใจบริบทพลวัตโลก 
- การปรับตัวทันทีเมื่อมีปัญหา/ผลกระทบ/เหตุการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 
- การปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชาคมโลก 
- การมีความเชื่อใจต่อกัน (trusting) การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (caring) 

การเกื้อกูลแบ่งปัน (sharing) จิตใจงดงาม (heart) 
- ความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ (engaged citizen) และเป็นพลเมอืงที่ดีของสังคม 
- การเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม (remedy of the commons) 
- การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม (collective learning) 

2) สมรรถนะด้านการท างานกับเด็ก ครอบครัวและชุมชน  หลักการส าคญัในการจัด 
การศกึษาปฐมวัยประการหนึ่ง คือ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ 
ครอบครัวชุมชนและทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก  สมรรถนะของครปูฐมวัยด้านการท างานกับเด็ก 
ครอบครัวและชุมชนจึงมีความส าคัญจ าเป็น สมรรถนะส าคัญในด้านนี้ เช่น 

- ความเข้าใจพัฒนาการเด็กเล็กในยุคดิจิทลั 
- ความรู้และทักษะการบูรณาการบริบทพื้นฐานของผู้เรียนและบริบทชุมชน 
     เชิงพื้นที่เข้าสู่ห้องเรียน 
- การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กด้วยกัน (facilitation of the building 
     of relationship) 
- การสื่อสารอย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย / ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับ 
     ผู้ปกครอง 
- การใช้วิจารณญาณในการแสดงออกอย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
- การสร้างความสัมพันธ์แก่ชุมชนพ้ืนที่ 
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3) สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ หลักการจัดกระบวนการเรียนรู ้
ส าหรับเด็กปฐมวัยให้ความส าคัญกับการยึดพัฒนาการเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอยา่งมีความหมาย
และมีกจิกรรมที่หลากหลาย เด็กได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การเรยีนรู ้เหมาะสมกบัวัย 
สมรรถนะส าคญัในด้านน้ี เชน่ 

- การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการ 
     พัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัย 
- การคิดและความสามารถในการบูรณาการการคิดลงสู่การใช้ในห้องเรียนที่  
     เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  
- การสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการมีปัญญา (wisdom)  
- การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนระหว่างชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาเพ่ือให้ 
     ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากการก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ที่ส าคญัของสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อเป็นกรอบและ 
ทิศทางในการวางรูปแบบระบบการผลิตครูปฐมวัยแล้ว  มีการเสนอให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
คณาจารย์ผู้สอนในสถาบันผลิตครูให้มีสมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็นสอดคล้องไปกันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อีกด้วยการเตรียมการที่ส าคัญได้แก่ การปรับกระบวนทัศน์ที่น าแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่และ
นวัตกรรมทางความคิดผ่านปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ การสร้างความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระบบการผลิตโดยอิงสมรรถนะส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งในด้านความเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล เข้าใจบริบทแวดล้อม
ของเด็กการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมไปถึงการสนับสนุนคณาจารย์ด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

    2.2 การจดัการศึกษาเชิงพื้นที ่
แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area Based Education) เป็นแนวคิดการจัดการ 

ศึกษาที่เปิดโอกาสให้แก่ภาคส่วนต่างๆ เป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมีการกระจายอ านาจให้จังหวัดเป็น
ผู้จัดการศึกษาที่มีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วน มีอิสระและอ านาจในการ
ก าหนดและตัดสินใจ ร่วมออกแบบการพัฒนาการศึกษา สนับสนุน ตลอดจนตรวจสอบการใช้
ทรัพยากรการศึกษาและร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา  แนวทางส าคัญในการน าแนวคิดการจัด
การศึกษาเชิงพื้นที่ไปใช้ในการขับเคลื่อนการศึกษาควรประกอบด้วย 1) การกระจายอ านาจให้ความ
อิสระและเพิ่มอ านาจการตัดสินใจให้ผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่ 2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และ
จิตส านึกรับผิดชอบของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 3) พัฒนาระบบความรับผิดชอบต่อการศึกษาทั้งด้าน
ปัจจัย กระบวนการและผลผลิตที่สัมพันธ์กัน 4) พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ให้
พร้อมใช้ 5) ปรับระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างาน
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เชิงรุกและ 6) เปิดพื้นที่ร่วมพัฒนา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จากแนวคิดและแนวทาง
ส าคัญของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ดังกล่าว พบว่า รูปแบบของระบบการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก
และครูผู้ช่วยได้ให้ส าคัญกับแนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ในลักษณะต่างๆ ดังนี ้

1) การรับทราบความต้องการของพื้นที่ในการก าหนดคุณลักษณะของครูปฐมวัย รวมถึง 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการของแต่ละพื้นที่เพื่อใช้ในการวางวางแผนการรับนักศึกษาครูปฐมวัยเข้าเรียนใน
หลักสูตร 

2) การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการผลิตครูที่ให้ความส าคัญกับการท า 
ความเข้าใจบริบทพื้นที่และชมุชนเพ่ือน ามาจัดหาแนวทางในการผลิตครู ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ตรงกับบริบทชุมชนพื้นที่ ตรงกับความต้องการและสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตของชุมชนได้ 

3) การใช้พ้ืนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนิสิตนักศึกษา 
4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

 

    2.3 การเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและระบบพี่เลี้ยง 
งานครูปฐมวัยเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะต้องอาศัยการตัดสินใจ (make decision) การ 

สนองตอบต่อเด็กอย่างเหมาะสม การฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จะอยู่กับเด็กปฐมวัยโดยใช้สถานการณ์จริงจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง หรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและเน้นประสบการณ์โดยการออกแบบการเรียนรู้ที่ให้
ความส าคัญกับได้ลงมือท าและการสะท้อนคิด (reflective thinking) รูปแบบระบบการผลิตครูจึงควร
ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเป็นส าคัญ เน้นการ
พัฒนากระบวนการคิดแบบย้อนกลับเป็นส่วนส าคัญในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
คิดการออกแบบการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายบริบทไปสู่การฝึกปฏิบัติจริง 

การสอนงานโดยระบบพี่เลี้ยงเป็นลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งของรูปแบบระบบการผลิต 
ครูความรู้อันเกิดจากการปฏิบัติงานของครูที่มีประสบการณ์มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเชื่อมโยงความ
เข้าใจของนิสิตนักศึกษาครูที่เรียนทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน รูปแบบของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างฝึกสอนจริงนิสิตนักศึกษาจะได้รับค าแนะน าจากคณาจารย์และครูพี่เลี้ยงซึ่งถือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญจากการปฏิบัติงานกับเด็กปฐมวัยโดยตรง จากนั้นเมื่อฝึกปฏิบัติการสอนเสร็จสิ้นแล้วควรมี
การก าหนดให้นักศึกษาได้มีเวลากลับมาถอดบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติการสอนด้วยรูปแบบการ
สมัมนาเพื่อเปิดโอกาสให้ได้น าความรู้ที่ได้จากสถานศึกษาจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
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3. การบริหารระบบผลิตคร ู  

    3.1 การคัดเลือกผูเ้ข้าศึกษา 
1) กระบวนการคัดเลือก 
    ระบบการผลิตครูปฐมวัยควรเป็นระบบปิดมีทุนการศึกษาและอัตราการบรรจุเมื่อ 

ส าเร็จการศึกษากระบวนการรับเป็นไปตามแผนอัตราส่วนความต้องการครูของแต่ละพื้นที่ ในการคัดเลือก
นักเรียนเข้าสู่การเป็นนิสิตนักศึกษาครูปฐมวัยควรเป็นกระบวนการที่หลากหลายโดยมีเครื่องมือและวิธีการ
ในการคัดเลือกที่สะท้อนถึงการวัดประเมินความถนัดทางวิชาชีพครูและคุณลักษณะครูปฐมวัยในมิติต่าง ๆ
ทั้งนี้อาจใช้การประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยอิงสมรรถนะที่ส าคัญของครูปฐมวัย เช่น กิจกรรมที่
เน้นทักษะการสื่อสาร/การกล้าแสดงออก กิจกรรมที่เน้นการท างานเป็นทีม กิจกรรมที่เน้นการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชนเชิงพ้ืนที่ หรือกิจกรรมที่เน้นเจตคติและ
ทัศนคติต่อการเป็นครูปฐมวัย เป็นต้น ร่วมกับการใช้การสอบข้อเขียนเพื่อวัดการคิด ความรู้ทั่วไปวัด
ความถนัดทางวิชาชีพครู และการสอบสัมภาษณ์เพื่อสังเกตบุคลิกภาพ สอบวัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับชุมชน/พ้ืนที่ 

 

2) การแนะแนวทางวิชาชพี 
ระบบการผลิตครูปฐมวัยควรสร้างระบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางการเป็น

นิสิตนักศึกษาครูปฐมวัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น
ครูการประเมินความถนัดความเป็นครู การประเมินความสนใจทางอาชีพ 

    3.2 หลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
ระบบการผลิตครูปฐมวัยควรเป็นหลักสูตรเน้นสมรรถนะ มีการก าหนดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ที่ต้องการอย่างชัดเจน โดยออกแบบวางแผนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผล
ที่สอดคล้องกันสู่เป้าหมายสมรรถนะครูที่พึงประสงค์ และเชื่อมโยงกับการรับรองคุณวุฒิตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาซึ่งเป็นกรอบใหญ่ แต่ทั้งนี้หลักสูตรสามารถน านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
รูปแบบต่าง ๆ น ามาปรับเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบันโดยยังคงสมรรถนะครูปฐมวัยที่เป็นเป้าหมาย
ร่วมกันของประเทศไว้ 

เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรควรตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
เด็กปฐมวัยที่เป็นการศึกษาในฐานะศาสตร์ที่มีการบูรณาการแบบข้ามสาขา (cross – disciplinary study) 
การออกแบบรายวิชาในหลักสูตรควรให้ความส าคัญต่อความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่หลากหลาย มีการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลายศาสตร์เข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอน ทั้งในลักษณะของการออกแบบ
รายวิชาร่วมกันหรือการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ เข้ามาจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมถึงการวางแผนส าหรับการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกัน 
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การจัดรูปแบบการเรียนการสอนควรจัดตารางเวลาที่ท าให้นิสิตนักศึกษาสามารถลงพื้นที่
ออกภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ท าให้ได้มีโอกาสเชื่อมโยงการเรียนรู้จากรายวิชาของภาคเรียน
นั้นสู่การน าไปใช้ในบริบทจริง รวมทั้งวางแผนส าหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุคของโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลง ควรเตรียมการหรือเสริมการจัดการเรียนรู้แบบผสาน (blended learning) โดยอาจ
ผสมผสานการเรียนแบบผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ ร่วมกันการเรียนแบบเผชิญหน้า (face to face) 
หรือการเรียนทางไกล (distance learning) ซึ่งเป็นการผสมผสานโมดูล (module) การสอนหลายรูปแบบ
เข้าด้วยกัน 

ลักษณะการจัดการเรียนการสอนควรมุ่งส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาครูมีความ 
สามารถในด้านการสื่อสาร การพูดคุยแลกเปลี่ยน การวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ มีทักษะในการเจรจา
ต่อรองการโน้มน้าวชักจูง มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการรับรู้และตอบสนองต่อปัจจัยด้านบริบท
และการสื่อสารกับบุคคลอื่น (contextual and interpersonal factors) 

     

    3.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
สถาบันผลิตครูในพื้นที่ควรน านิสิตนักศึกษาครูปฐมวัยเข้ามามีประสบการณ์ร่วมในการ

พัฒนาวิชาชีพโดยฝึกประสบการณ์ร่วมกับชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานดูแลเด็กในพื้นที่ของแต่ละ
จังหวัด นอกจากนิสิตนักศึกษาครูจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากครูในบริบทและสภาพที่เป็นจริงแล้ว 
ยังช่วยให้ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาจากสถาบันผลิตครู จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่เข้าไปดูแลนิสิตนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์อยู่เสมือนเป็น
กระบวนการ PLC โดยการเชื่อมโยงนักศึกษากับชุมชน หรือสังคมพื้นที่ที่อยู่เข้าด้วยกันเป็นการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 

 สถาบันผลิตครูควรเลือกสถานศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีครูพี่เลี้ยงที่มี
ความพร้อมสูงในการสอนงาน มีความรู้และประสบการณ์ในชั้นเรียน สามารถชี้แนะให้ค าปรึกษาตลอดจน
สะท้อนผลการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจัดประสบการณ์ฝึกสอนให้นิสิตศึกษาตั้งแต่
ชั้นปีที่ 1 จนถึงช้ันปีที่ 4 โดยมีจุดเน้นในการฝึกประสบการณ์ในแต่ละช้ันปีแตกต่างกันโดยเริ่มตั้งแต่การ
สังเกตการณ์งานในโรงเรียนและสังเกตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยสังเกตการสอน
และเป็นผู้ช่วยครู สังเกตการสอนและปฏิบัติงานสอนบางส่วน และฝึกปฏิบัติงานสอนเสมือนครูจริง 

     

3.4 การวัดและประเมินผล 
 ระบบการผลิตครูปฐมวัย ควรมีรูปแบบการประเมินสมรรถนะนิสิตนักศึกษาครูปฐมวัย

ที่หลากหลายวิธีร่วมกัน โดยองิลักษณะความเฉพาะของรายวิชาและเป้าหมายผลสัมฤทธิ ์เน้นการประเมิน
และการให้การสะท้อนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ (reflection on practice) มีแฟ้มผลงานที่
แสดงหลักฐานการสังเกตหรือศึกษารายบุคคล (portfolios of evidence and direct observation 
of practice) 
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4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

    - ควรสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูท าหน้าที่ผลิตครูปฐมวัยตามปรัชญา วิสัยทัศน ์
พันธกิจ จุดเน้นและอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน โดยยังคงสอดคล้องกับกับข้อบังคับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2562 (มคอ.1)  และ
ข้อบังคับคุรุสภาว่ามาตรฐานวิชาชีพครู 

    - ควรสนับสนุนระบบการผลิตครูปฐมวัยตามอัตลักษณ์หรือจุดเน้นเฉพาะด้านของสถาบัน 
ผลิตครูปฐมวัยนั้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาและหน่วยงาน หรือองค์กรที่ใช้ครูที่มีความต้องการ
ที่แตกต่างกันไปตามบริบท และเป็นสร้างความหลากหลายและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนปฐมวัย 

    - ควรพจิารณามอบทุนการศึกษาส าหรบันกัศึกษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัยเพื่อเป็นต้นแบบ 
การพัฒนาครูปฐมวัย 

    - ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันอดุมศึกษาผลิตครูเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนารปูแบบ 
หรือนวัตกรรมในการผลิตครูปฐมวัยที่เหมาะสมในด้านการจัดการเรียนรู้และจิตส านึกของความเป็นครู
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

การสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อสรุปการปฏิรูประบบการพฒันาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก  
และครูผู้ช่วย  

 
1. เป้าหมายการพัฒนาคร ูหรือ ผลลัพธท์ี่คาดหวังในการพัฒนาคร ู

    เป้าหมายของการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือการผลิตครู
ปฐมวัยเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ ฝึกประสบการณ์และทักษะอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้างานครูปฐมวัยในห้องเรียนจริงได้ ในขณะที่เป้าหมายของการพัฒนาครูปฐมวัยควรเป็นไปเพื่อเสริม
จุดที่ยังขาดตามความต้องการของครูแต่ละคน เพื่อให้ครูที่เข้ารับการพัฒนาสามารถน าสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้
ในห้องเรียนปฐมวัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

    การพัฒนาครูควรยึดกรอบตามที่คุรุสภาก าหนด เนื่องจากสอดคล้องกับกรอบการท างาน
ของครูปฐมวัย แต่ควรมีการสอบถามความต้องการการได้รับพัฒนาจากครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครู
ผู้ช่วยโดยตรงร่วมด้วย เนื่องจากครูแต่ละคน แต่ละงานอาจมีความต้องการพัฒนาในสมรรถนะเฉพาะ
หรือการพัฒนาความรู้ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้หลังส าเร็จการศึกษา 2 ปีแรก จ าเป็นต้องมีการพัฒนาครูอย่าง
ต่อเนื่อง 
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2. ผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาครู (หน้าที่ที่ด าเนินการ) 
     ส าหรับการพัฒนาครูควรแบ่งผู้รับผิดชอบหลักออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้

1) ระดับชาติ 
ควรมีหน่วยงานกลางของประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบหลักในการพัฒนาครู 

เช่น “สถาบันส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย” ภายใต้สังกัดส านักงานนายกรัฐมนตรี หรือ 
“สถาบันต้นแบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย” อาจเป็นการประสานงานกับองค์กร
วิชาชีพครูและหน่วยงานสหวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงรอยต่อชั้นประถมศึกษา โดยท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แนวทางการ
ส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาครู  
ก าหนดสมรรถนะส าคัญทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะปฏิบัติ ที่ครูปฐมวัย 
ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ควรได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับมาตรฐานวิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของสังคม และพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัย ทั้งนี้ หน่วยงานกลางควรเป็นผู้ก าหนด
แนวทางและรูปแบบการก ากบัติดตามผลการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ให้เป็นไปอย่าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือกระทรวงที่
แตกต่างกัน ได้รับการพัฒนา ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย รวมถึงท าหน้าที่สนับสนุน
และประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายเชิงสหวิทยาการ โดย
ก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบที่มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งในการฝึกปฏิบัติให้แก่ครูที่เข้ารับการพัฒนา และ
สนับสนุนทุนเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย และประเมินผล
รูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานกลางของประเทศ
จะต้องก าหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย โดยส่ง
มอบนโยบายและแนวด าเนินการต่าง ๆ มายังระดับพื้นที่ต่อไป 
 

2) ระดับพื้นที่ 
 ควรก าหนดให้มีหน่วยงานระดับจังหวัดด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัด ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย จัดท าแผนการพัฒนาครูปฐมวัย 
ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ของแต่ละ
กระทรวงให้เกิดเป็นแผนพัฒนาของจังหวัดในเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ เพื่อไม่ให้การด าเนินงานจัด
กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณเกิดความซ ้าซ้อน นอกจากนี้ หน่วยงานระดับจังหวัดจะเป็นผู้ท า
หน้าที่ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ด าเนินงานเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาปฐมวัย เช่น มหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นส่วนส าคัญในการจัดหลักสูตร/โมดูลในการ
พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย สถานศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบในพื้นที่ 
เพื่อเป็นแหล่งในการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยในสถานการณ์จริงให้แก่ครูที่
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เข้ารับการพัฒนา องค์กรอิสระภาคประชาชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมส่งเสริมและ
สนับสนุนการยกระดับสมรรถนะครูให้เต็มตามศักยภาพ ทั้ งในด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
การจัดนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาครูเชิงพื้นที่มาให้ค าแนะน าปรึกษา  
โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้แบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Communities: PLC) เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และช่วยให้เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน 
ในพื้นที่ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพของ
สถานศึกษา ครู และเด็กปฐมวัย มากขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานระดับจังหวัดควรประสานความร่วมมือกับ
สถาบันผลิตครูอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย สามารถเชื่อมโยงและต่อยอด
ความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

3) ระดับสถาบันการผลิตครู 
 สถาบันการผลิตครูในพื้นที่นอกจากจะมีบทบาทส าคัญในการผลิตครูปฐมวัยแล้ว ควรมี

ส่วนส าคัญในการประสานงานกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับ
การพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย จากหน่วยงานกลางระดับประเทศ โดยการออกแบบการ
จัดหลักสูตร/โมดูลการพัฒนาครูให้เหมาะสมกับสมรรถนะส าคัญ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย จัดวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการอบรมให้ความรู้ใหม่ 
การติดตามให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ครูที่เข้ารับการพัฒนาในระหว่างการฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จริง 
การติดตามการปฏิบัติงานเมื่อครูที่เข้ารับการพัฒนากลับไปปฏิบัติหน้าที่ในที่ท างานสถานศึกษาหรือ
ศูนย์เด็กเล็ก เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการพัฒนาครูว่าบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร/โมดูลเพียงใด 

ทั้งนี้ สถาบนัการผลิตครคูวรเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาสมรรถนะส าคญัส าหรับครปูฐมวัย 
ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เข้าสู่กระบวนการจัดหลักสูตรปฐมวัย และอาจจัดให้มีการน านักศึกษา/นิสิตครูปฐมวัย 
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาคร ูโดยการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาหรือ
ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ หรือสถานศึกษาหรือศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ ระหว่างที่ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
เข้ารับกระบวนการพัฒนา เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษา/นิสิตครูปฐมวัย และ
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน รวมถึง
ทักษะต่าง ๆ ที่ทันสมัย ระหว่างครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนากับนักศึกษา/
นิสิตครูปฐมวัย ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการผลิตครูอีกทางหนึ่ง 
 

3. รูปแบบการพัฒนาคร ู

    ส าหรับรูปแบบการพัฒนาครูสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ตามเป้าหมายของครูผู้เข้ารับการ
พัฒนา คือ รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มวุฒิทางการศึกษา และรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะที่ส าคัญ โดยในแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี ้
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1) รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มวุฒิทางการศึกษา 
รูปแบบการพัฒนาครปูฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยควรมีลักษณะเป็นการฝึกอบรม 

ระยะสั้น อาจด าเนินการโดยสถาบันการผลิตครูหรือหน่วยงานภายนอกระดับจังหวัด เป็นผู้ออกแบบหลักสูตร
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานกลางในระดับชาติ โดยเป็นการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น ที่เนื้อหาการอบรมมีสาระที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรครูปฐมวัยของสถาบันการผลิตครู 
เสมือนหลักสูตรการเรียนระยะสั้นแบบ Non-degree ในสถาบันการผลิตครู หรืออาจจัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบ Massive Open Online Courses (MOOCs) และใช้ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) 
หรือใช้รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน Blended Learning สามารถปรับได้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสม  
 

2) รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่ส าคัญ 
ส าหรับครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาปฐมวัยหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที่มีความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญ หรือกรณีครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครู
ผู้ช่วย ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะส าคัญตามดุลยพินิจของผู้บริหารหน่วยงานต้น
สังกัด สามารถจัดหลักสูตรในรูปแบบ Upskill/Reskill โดยสถาบันการผลิตครูหรือหน่วยงานภายนอก
ระดับจังหวัด ควรออกแบบรูปแบบหลักสูตรการพัฒนาครูด้วยการจัดเป็นหลักสูตรย่อย / โมดูล /  
หน่วยการเรียนรู้ ตามสมรรถนะส าคัญส าหรับครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ซึ่งทั้งสามกลุ่มจะมี
สมรรถนะหลักที่เหมือนกัน แต่อาจมีระดับความเข้มข้นของการปฏิบัติที่แตกต่างกัน โดยในแต่ละ
สมรรถนะจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ระดับย่อย ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

- ระดับเริ่มต้น (พี่เลี้ยง ผู้ดูแลเด็ก) คือ มีความรู้ เข้าใจ  
- ระดับพื้นฐาน (ครูผู้ช่วย) คือ มีความรู้ เข้าใจ น าไปใช้  
- ระดับกลาง (ครูปฐมวัยเช่ียวชาญ) คือ มีความรู ้เข้าใจ น าไปใช้ ปรับประยุกต์  
     ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน  
- ระดับสูง (ครูปฐมวัยเชี่ยวชาญพิเศษ) คือ มคีวามสามารถในการถ่ายโอนองค์

ความรู้สู่วิชาชีพ transferable skill ความสามารถในการเป็นโค้ช การเป็นพี่
เลี้ยงทางวิชาการ  

สมรรถนะส าคัญของครจูะถูกก าหนดโดยหน่วยงานกลางระดับชาติ ซึ่งอาจได้มาจาก 
ผลการศึกษาวิจัย มาตรฐานทางวิชาชีพ การวิเคราะห์สภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคม ความต้องการ
ของชุมชน ครอบครัว รวมถึงความต้องการของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นต้น 
โดยสมรรถนะส าคัญของครูสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย สมรรถนะทั่วไป (Generalcompetency) 
และสมรรถนะเฉพาะทาง (Specific competency) เพื่อให้ครูในแต่ละกลุ่มสามารถเลือกพัฒนาระดับ
ความสามารถ (Upskill) ในสมรรถนะนั้น ๆ เป็นการพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพ เมื่อเชื่อมโยงกับหลักสูตร
การผลิตครูปฐมวัยของสถาบันการผลิตครูจะได้ว่านักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายจะมีระดับเทียบได้กับสมรรถนะ
ของครูผู้ช่วย 
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ทั้งนี้ การก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาครูแต่ละหลักสูตร ควรมีความยดืหยุ่นโดย 
พิจารณาให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของแต่ละสมรรถนะส าคัญ และสภาพบริบทการท างานของครูปฐมวยั 
ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วย เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานจริง 

 

4. การบริหารระบบการพัฒนาครู  
    การพัฒนาครูจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ

ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่หลากหลาย โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับพื้นที่และระดับสถาบันการ
ผลิตครูซึ่งเป็นส่วนที่มีบทบาทและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาครู และเพื่อให้เกิดความ เข้มแข็งใน
เชิงพื้นที ่จึงควรมีการ “สร้างเครือข่ายและระบบพี่เลี ้ยง” ด้วยการเชิญอาจารย์ผู ้เชี ่ยวชาญด้าน
การศึกษาปฐมวัยจากสถาบันการผลิตครูในพื้นที่ หรือนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้
มีประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการยอมรับในชุมชน มาร่วมเป็นพี่เลี ้ยงในการ
พัฒนาครูปฐมวัยในสถานศึกษาทุกสังกัดกระทรวงในพื้นที่นั้น ๆ นอกจากจะท าหน้าที่อบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถคุณลักษณะ และทักษะต่าง ๆ แล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นให้ครูปฐมวัย 
ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และสะท้อนความคิด ผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้ ควรออกแบบระบบติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ใน
ชั้นเรียนของตนเองและติดตามผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และตรวจสอบได้  

    สถาบันการผลิตครูหรือหน่วยงานภายนอกระดับจังหวัด ที่ด าเนินการออกแบบและจัด
หลักสูตรการพัฒนาครู ควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการระบบการพัฒนาครูภายใต้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานกลางระดับชาติ และควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเป็นหลักประกันส าคัญอย่างหนึ่งว่า โครงการ
พัฒนาครูที่จัดขึ้นนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมและเป็นความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงควร
ส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัดระบบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
และการพัฒนาตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย มาใช้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาจเป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือด้านทรัพยากรทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานรับเลี้ยงดูเด็กเล็กในพื้นที่ให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เป็นต้น 

    ทั้งนี้ เนื่องจากสมรรถนะส าคัญบางประเด็นอาจมีความเฉพาะเจาะจง หรืออาจต้องอาศัย  
ความเชี่ยวชาญจากผู้รู้หลากหลายศาสตร์ อาทิ แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ พลศึกษา 
จิตวิทยา มาบูรณาการความรู้กับอาจารย์ผู้สอนทางปฐมวัย เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริง ดังนั้น การบริหาร
จัดการระบบการพัฒนาครูในด้านการก าหนดคุณสมบัติ ความสามารถและการคัดเลือกผู้สอนหรือวิทยากร
จึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จะช่วย
ให้ระบบการพัฒนาครูเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้น 
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    4.1 ระบบการคัดเลือกครูเขา้รับการพฒันา  
การคัดเลือกครูเพื่อเข้ารับการพัฒนาควรเป็นไปตามความสมัครใจของครูแต่ละคน 

เป็นส าคัญกระบวนการพัฒนาต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องในการเข้ารับการอบรม การฝึกปฏิบัติ และการท า
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรายงานผลการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่สถานศึกษาของครู ดังนั้น  
การคัดกรองเฉพาะครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ที่มีความสมัครใจประสงค์จะพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ จงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

   

    4.2 การจดัหลักสูตรฝึกอบรม/พัฒนา 
การจัดหลักสูตรฝึกอบรม/พัฒนา สามารถด าเนินการแยกเป็น 2 กลุ่ม ส าหรับครูปฐมวัย 

และครูผู้ช่วย และส าหรับผู้ดูแลเด็ก เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะมีระดับความเข้มข้นของการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรืออาจด าเนินการพัฒนาแบบรวมกลุ่มครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย
ด้วยกันได้ เพราะในบางสมรรถนะส าคัญจ าเป็นต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทิศทาง
เดียวกัน สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม และน าไปสู่การเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนในช่วงรอยต่อตั้งแต่
ก่อนอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ การออกแบบการจัดหลักสูตรพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดแูลเด็กและครูผูช้่วย สามารถ 
แบ่งการด าเนินงานได้เป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎ ีที่เน้นการให้ความรู้เชิงหลักการทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ที่ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย พึงมีตามสมรรถนะส าคัญ
ที่ก าหนดไว้ และภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพครูปฐมวัย
โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้เข้ารับการพัฒนาได้น าความรู้จากภาคทฤษฎีมาสู่การทดลองฝึกปฏิบัติ
หรือลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษาปฐมวัยและศูนย์ดูแลเด็กเล็กต้นแบบ ภายใต้การดูแล ซักถาม พูดคุย 
ชวนคิด และอธิบายให้ค าชี้แนะ แนะน าปรึกษา (Coaching and Mentoring) จากวิทยากรสถาบันการผลิตครู
หรือผู้เชี่ยวชาญในชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ครูผู้เข้ารับการพัฒนาให้สามารถออกแบบ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมื่ออยู่ในสถานการณ์จริง  

ในระหว่างการจัดหลักสูตรภาคปฏิบัติสามารถดึงภาคส่วนของสถาบันการผลิตครเูข้า 

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาครูได้เช่นกัน กล่าวคือ ให้นักศึกษาครูปฐมวัยมามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
ครูเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูเข้ามามีประสบการณ์ร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ เช่น เข้ามาสังเกตการณ์ 
และมีสถาบันที่ใช้ครูจาก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) เข้ามาบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาครูภายใต้กลุ่มจังหวัดนั้น ๆ 
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    4.3 การจดักิจกรรม  
แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาครปูฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ชว่ย ควรน าแนวคิด 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้เป็นหลักเพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนในชุมชนและ
ในตัวครู เพราะเป็นการกระตุ้นให้ครูผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดการแลกเปลี่ยนรู้และสะทอ้นคิด และเน้นใหค้รู
ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน (activity-based learning) 
และมีการติดตามผลการพัฒนาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับกิจกรรมการพัฒนาครปูฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครผูู้ช่วย ในแตล่ะสมรรถนะส าคัญ 

สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 การเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานตามสมรรถนะส าคัญ  
เป็นการจัดกิจกรรมอบรมโดยวิทยากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ 

ปฏิบัติพื้นฐาน ที่สอดคล้องตามเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับสมรรถนะส าคัญให้แก่ครูผู้เข้ารับการพัฒนา โดย 
ออกแบบการจัดกิจกรรมด้วยแนวคิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน (activity-based 
learning) ที่กระตุ้นให้ครูผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การฝึกเชิงปฏิบัติการในสถานการณ์
จ าลอง และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มครูผู้เข้ารับการพัฒนาและวิทยากร
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม โดยการก าหนดช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอบรม
ผู้ออกแบบหลักสูตรควรพิจารณาให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและระดับความส าคัญของแต่ละสมรรถนะ
นั้น ๆ  

ทั้งนี้ เพื่อใหค้รผูู้เข้ารับการพัฒนามีสมาธิจดจ่อกับสาระของการอบรมโดยละทิง้ความกังวล 

เรื่องงานประจ า ในขั้นตอนนี้จึงควรเป็นการจัดกิจกรรมภายนอกบริบทของสถานที่ท างาน โดยอาจจัดใน
สถานที่ของสถาบันการผลิตครู หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชน โรงแรม เป็นต้น 

 

ขั้นที่ 2 การฝึกปฏิบัตใินสถานการณ์จริง 

เป็นการจัดกิจกรรมทีใ่ห้ครูผู้เข้ารับการพัฒนาได้ทดลองน าความรู้และทกัษะที่ได้รับ 

การอบรมมาฝึกปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง (ที่ไม่ใช่สถานที่ท างานของตนเอง) โดยเป็นการปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษาปฐมวัยหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของการด าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ โดยครูผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับการมอบหมายงาน/ภาระหน้าที่ประจ าวัน เพื่อให้ครูผู้เข้า
รับการพัฒนาได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติการจริง สร้างประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ และทักษะการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเลือกใช้วิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่เหมาะสม 
เมื่อต้องกลับไปพบเจอกับปัญหาจริงในการท างาน  

ทั้งนี้ ในระหว่างการฝึกปฏิบัติจะอยู่ภายใต้การดูแลของวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญอย่าง 

ใกล้ชิด โดยวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญจะท าหน้าที่ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู
ให้ถูกต้อง ผ่านการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในรูปแบบต่าง อาทิ การเข้าสังเกตการณ์ในพื้นที่เป็นระยะ 
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การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานด้วยการบันทึกวิดีโอ การบันทึกผลการปฏิบัติงานโดยครูผู้เข้ารับการพัฒนา 
เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกน ามาวิเคราะหถ์อดบทเรียนประจ าวันโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออธิบายให้ค าชี้แนะ
และแนะน า (Mentoring) เกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการด าเนินงานเพื่อปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้น 
หรือการตอบข้อสงสัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจน ามาสู่การช่วยสาธิตกระบวนการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ซึ่งในขั้นตอนนี้สถาบันการผลิตครู
สามารถบูรณาการหลักสูตรการผลิตครูปฐมวัยด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
ครูมาเข้าร่วมสังเกตการณ์ได ้

 

ขั้นที่ 3 การสร้างองค์ความรู้ด้วยแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
เป็นการให้ครูผู้เข้ารับการพัฒนากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ที่สถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กของตนเอง เป็นขั้นตอนที่ช่วยพัฒนาหรือฝึกฝนบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถทักษะ 
ความช านาญ ตลอดจนประสบการณ์ให้เหมาะสมกับงาน รวมทั้งก่อให้เกิดทัศนคติ เจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้บุคลากรมีความสามารถสูงขึ้นและท าให้หน่วยงานหรือองค์กรมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดีขึ้น เนื่องจากครูผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับประสบการณ์ตรง (Direct Experience) 
จากการท างานจริงในที่ท างานของตนเอง และน าเทคนิควิธีการที่ได้รับจากผลการท ากิจกรรมในขั้นที่
ผ่านมา มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเด็กปฐมวัยทีดู่แล ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีส่วนส าคัญที่
จะช่วยส่งเสริมให้ครูผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าความรู้ แนวคิดและเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้ในงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานจริงในสถานที่ท างานควรมุ่งเน้นให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 

บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กเล็กได้เต็มตามศักยภาพ
และสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนครู ด้วยการร่วมกันสะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขที่น ามาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กเล็ก 
และรายงานผลการด าเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือวิทยากรของหลักสูตรเป็นระยะ  

 

ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและเด็กปฐมวัย  
ในขั้นตอนนี้มีความคาบเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 3 กล่าวคือ ในระหว่างการปฏิบัติงานในหน้าที่ที ่

สถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของครูผู้เข้ารับการพัฒนา จะจัดให้มีวิทยากรจากสถาบันการผลิตครู
ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการ มาร่วมท าการโค้ช (Coaching) ผ่านระบบการนิเทศการปฏิบัติงานซึ่งถือเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ (knowledge) ทักษะ 
(skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (personal attributes) ในการท างานนั้น ๆ ให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และเป็นสิ่งช่วยสะท้อนว่าครูผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบูรณาการความรู้ความคิดลงสู่การ
ด าเนินงานในชั้นเรียนได้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยเพียงใด เนื่องจากการโค้ชเป็นวิธีการส่งเสริมและให้เวลา
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แก่ครูผู้เข้ารับการพัฒนาได้ไตร่ตรองสะท้อนคิด (reflect) การสังเกตการปฏิบัติงาน และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของครูผู้เข้ารับการพัฒนา พร้อมกับช่วยให้บุคลากร
ได้พูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

ผู้โค้ชจะใช้การเยี่ยมชมเพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงานจากการพัฒนางาน 
ทั้งระบบ โดยใช้เครื่องมือการประเมินที่พัฒนาขึ้นเป็นมาตรฐานจากหน่วยงานกลางระดับชาติ ที่มีการก าหนด
รูปแบบ วิธีการ และหลักเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจน เพื่อเป็นการรับรองว่าผู้เข้ารับการพัฒนาได้ผ่านการพัฒนา
ครบถ้วนตามหลักสูตรอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ การวัดประเมินผลสามารถพิจารณาได้ 2 มิติ คือ ผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับครูผู้เข้ารับการพัฒนา และผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย ดังนั้น การออกแบบ
เครื่องมือและวิธีการที่ใช้จึงควรมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากที่สุด 

 

    4.4 การวดัประเมนิผล  
กระบวนการวัดประเมินผลการพัฒนาคร ูจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสอดประสานกัน 

ตั้งแต่ขั้นที่ 1 จนถึงขั้นที่ 4 โดยหน่วยงานกลางระดับชาตคิวรเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานฐานสมรรถนะบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัย (Competency-Based Early Childhood Educators Standards) ให้ชัดเจน 
ขณะที่หน่วยงานที่ด าเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยควรต้องก าหนด
สมรรถนะส าคัญต่าง ๆ ให้ชัดเจนและเชื่อมโยงกับมาตรฐานฐานสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อใหก้ารจัดกิจกรรมและการประเมินติดตามผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการด าเนินงาน
และนโยบายชาติอย่างแท้จริง   

เนื่องจากผลการประเมินภายหลังเข้ารับการพัฒนาของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย  
เป็นตัวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพและพัฒนาการทางวิชาชีพ ดังนั้น อาจสามารถ
น ามาใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบรับรองครู หรือรับรองระดับความสามารถในแต่ละระดับขั้นสมรรถนะ  
 

    4.5 การตดิตามผลการพัฒนาคร ู
ภายหลังจากครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครผูู้ช่วย เข้ารับการพัฒนาจนจบกระบวนการแล้ว 

ควรมีระบบการติดตามการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการ 
นักวิชาชีพในพื้นที่เชิงสหวิทยาการ ด าเนินการในลักษณะของการเป็นพี่เลี้ยง ช่วยเหลือ ชี้แนะ หรือติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของครูผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยมีช่องทางใน
การซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ครูสามารถน าข้อสะท้อนไปปรับปรุง
การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบเชื่อมโยงการศึกษาเพิ่มเติมของครูผู้สอนรายบุคคลกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่จัดโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียน (PLC) 
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การก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และ 
ครูผู้ช่วยตลอดจนหน่วยงานที่ใช้ครูอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องทางวิชาการและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นอยู่ตลอด และยังจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการ
ท าวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาการเรียนรู้เชิงวิชาชีพร่วมกัน 

 

5. ประเด็นอืน่ ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาครู (ถ้ามี) 
    หน่วยงานกลางระดับชาติอาจจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อใช้พัฒนาครู 

ในพื้นที่ หรือสนับสนุนงบประมาณส าหรับการท าวิจัยในมิติต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาครู เพื่อให้
เกิดเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
 

4. งานตามโครงการที่จะท าต่อไป (ระบุจ านวนเดือน) 
แผนการด าเนินงานที่จะท าต่อไป 

การด าเนินงานตามโครงการวิจัย 
เดือนที่ 

6 7 8 9 10 11 12 

ระยะที่ 2 การติดตามและประเมินผลการน าแนวทาง/รูปแบบการจัดการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และ 
ครูผู้ช่วย ไปใช้ ของ 3 สถาบัน 
1. การก าหนดประเด็นการประเมินและสร้างเครื่องมือในการประเมิน

เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชงิปริมาณ 
       

2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ        
3. การลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการน าแนวทาง/รูปแบบการ

จัดการพัฒนาฯ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
       

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสังเคราะห์ถอดประเด็นข้อมูล
เชิงคุณภาพ 
 

       

ระยะที่ 3 การสร้างข้อสรุปปัจจัยและแนวทางหลักในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก 
และครูผู้ช่วย 
5. การยกร่างข้อสรุปปัจจัยและแนวทางหลักในการพัฒนาระบบการ

ผลิตและพัฒนาครูฯ 
       

6. การก าหนดประเด็นในการสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้าง 

       

7. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ        
8. จัดสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้งผู้ทรงคุณวุฒิที่

มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ที่
เกี่ยวข้องการผลิตและการพัฒนาครูปฐมวัย 

       

9. การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ        
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การด าเนินงานตามโครงการวิจัย 
เดือนที่ 

6 7 8 9 10 11 12 

10. จัดท ารายงานสรุปปัจจัยและแนวทางหลักในการพัฒนาระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 

       

หมายเหตุ  ก าหนดการมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานพัฒนาครูฯ ของ 3 สถาบัน 
 
5. ค าชี้แจงเกีย่วกับอุปสรรคหรือปัญหา 
 - จากก าหนดการเดิมที่เสนอในโครงการวิจัยเรื่องการจัดประชุมทีมนักวิจัยในโครงการ และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิจัยจากโครงการวิจัยของ 3 สถาบัน ออกแบบให้เป็นการด าเนินงานแบบ
เผชิญหน้า แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า COVID-19 ท าให้คณะผู้วิจัยมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นลักษณะออนไลน์แทน  
 - แผนการด าเนินงในงานระยะที่ 2 เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการ
น าแนวทาง/รูปแบบการจัดการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ไปใช้ ของ 3 สถาบันคณะผู้วิจัย
ออกแบบให้มีการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในช่วงเดือน 6 และ 7 แต่หลังจาก
การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง พบว่า มีการก าหนดรูปแบบและระยะเวลาใน
การด าเนินงานพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย แตกต่างกันมาก โดยก าหนดการลงพื้นที่พัฒนา
ครูของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่วางแผนไว้ อยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน เพื่อให้ตรงกับช่วง
เปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ท าให้โครงการวิจัยนี้จึงมีความจ าเป็นต้องขยายเวลาเพื่อเลื่อนการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามออกไปให้สอดคล้องกัน 
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ภาคผนวก ก. 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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