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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย แนวทางการพัฒนาครู
ปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย จัดท าข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครู
ผู้ช่วย และจัดท าข้อเสนอต่อกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิต
และพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย  

 โครงการฯ นี้เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูล จากการสังเคราะห์แนวคิดและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์
และการประชุมกลุ่มกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย นักการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และมูลนิธิ นักการศึกษาจากประเทศ
ฟินแลนด์และสหรัฐอเมริกา ทีมนักวิจัยโครงการลดความเหลื่อมล้ าด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพหรือไรซ์ไทย
แลนด์ ร่วมกับการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการวิจัย สถิติ บทความจากสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย  

 โครงการฯ นี้ท าได้ให้ข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย
ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย 
ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยของ
ประเทศไทย  และข้อเสนอต่อกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันต้นแบบ ในการ
ผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย  
 
ผลการศึกษา 
1. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย  
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วย ควรเป็นรูปแบบ     
การเรียนการสอนที่เอ้ือให้นักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาในการลงพ้ืนที่  ออกภาคสนามหรือการปฏิบัติการสอน
ตลอด 4 ปีของการศึกษา และช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้จากรายวิชาของภาคเรียนนั้น สู่การ
น ามาใช้ในบริบทจริง โดยออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Course)   
ผสมผสานกับการสอนแบบปกติ 

 ส าหรับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วย ควรเป็น
รูปแบบที่จะท าให้ผู้ เข้ารับการพัฒนาสามารถน าสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในห้องเรียนปฐมวัยของตนเองได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเนื้อหาของการพัฒนาควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเตรียมเด็กให้พร้อมส าหรับ
การเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการเด็ก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กและ   
การส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรจะมีระยะเวลา เนื้อหาและรายละเอียด             การ
ด าเนินการที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งขั้นตอนการพัฒนาตามหลักสูตรเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การพัฒนาความรู้
และการฝึกปฏิบัติ ช่วงที่ 2 การน าความรู้สู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน ช่วงที่  3 การให้ค าแนะน าในสถานที่จริง 
และช่วงที ่4 การติดตามและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
2. ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยของประเทศไทย  

 2.1 ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยของประเทศไทย  
  2.1.1 ควรจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Course) ซึ่งจะท าให้นักศึกษา
สามารถจัดสรรเวลาในการลงพ้ืนที่ ออกภาคสนามหรือการปฏิบัติการสอน ท าให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงการ
เรียนรู้จากรายวิชาของภาคเรียนนั้นสู่การน ามาใช้ในบริบทจริง 
  2.1.2 ควรก าหนดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างเรียนตลอดทุกช่วงชั้นปี 
  2.1.3 ออกแบบรายวิชาใหม่ที่ปรับเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกัน  จะท าให้สามารถเพ่ิม
จ านวนรายวิชาและหน่วยกิตท่ีเป็นจุดเน้น จุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย   
 
 2.2 ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยของประเทศไทย  
  2.2.1 ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในเนื้อหาเดียวกัน
อย่างเท่าเทียม ไม่ควรมีการแบ่งแยกเนื้อหาหรือระดับในการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เนื่องจาก
บุคลากรทั้งสามกลุ่มล้วนเกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย การที่มีความรู้และทักษะที่ใกล้เคียงกันจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ความส าเร็จในการพัฒนาครูทั้งสามกลุ่มขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและความมุ่งมั่นตั้งใจของครูเป็น
ส าคัญเช่นกัน 
  2.2.2 ประเด็น/เนื้อหาในการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ประกอบด้วย กิจกรรมเตรียมเด็ก
ให้พร้อมส าหรับการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการเด็ก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่
กับเด็ก พัฒนาการตามวัยของเด็กและการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก และการประสานความร่วมมือ 
และด าเนินการช่วงรอยต่อก่อนเข้าประถมศึกษาของเด็ก 
  2.2.3 วิธีการพัฒนา ควรด าเนินการโดยเน้นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมการพัฒนาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดย
ระยะเวลาในการพัฒนาขึ้นอยู่กับประเด็นหรือหัวข้อของการพัฒนา และมีการไปทดลองปฏิบัติแล้วกลับมาอบรม/
เรียนรู้เนื้อหาที่เข้มข้นหรือละเอียดมากขึ้น      
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  2.2.4 กระบวนการพัฒนาที่แนะน า ควรด าเนินการทั้งการพัฒนานอกงาน (off the job training) 
และการพัฒนาในงาน (on the job training) โดยจะต้องเริ่มต้นกระบวนการด้วยการพัฒนานอกงาน (off the 
job training) ก่อนเพ่ือให้ครูไม่ต้องกังวลกับภาระงานประจ า เกิดสมาธิจดจ่อและได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประเด็นการพัฒนานั้น จากนัน้จึงเข้าสู่การพัฒนาในงาน (on the job training) ต่อไป 
  2.2.5 การพัฒนาควรเน้นที่การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง (on-site training) และมอบหมายงาน/
ภาระหน้าที่ประจ าวัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนาทดลองปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานและการถอดบทเรียนประจ าวัน ในช่วงบ่ายหรือเย็น โดยผู้เชี่ยวชาญ ส่วนการบรรยายความรู้และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นควรใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพียงเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานและเข้าใจ
กระบวนการอบรมที่เน้นการปฏิบัติเป็นส าคัญ  
  2.2.6 การติดตาม และประเมินผลหลังการพัฒนา ควรด าเนินการหลังจากครูเข้าร่วมการพัฒนา โดย
มีการรายงานผลการน าความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน และมีผู้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 
3.ข้อเสนอต่อกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันต้นแบบในการผลิต  และ
พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย   
 คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สมควรแยกสถาบันต้นแบบออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ สถาบันต้นแบบการ
ผลิตครูปฐมวัย และสถาบันต้นแบบพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย โดยหน่วยงานที่จะเป็นสถาบัน
ต้นแบบการผลิตและการพัฒนาครูอาจจะเป็นสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ซึ่งข้อเสนอแนะส าหรับสถาบัน
ต้นแบบมีดังต่อไปนี้ 

 3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถาบันต้นแบบในการผลิตครูปฐมวัย   
  3.1.1 กสศ. ควรสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูท าหน้าที่ผลิตครูปฐมวัยตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดเด่นและอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน  โดยยังคงสอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน และข้อก าหนดของ
องค์กรวิชาชีพครู (คุรุสภา) และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
  3.1.2 กสศ. ควรสนับสนุนระบบการผลิตครูปฐมวัยตามอัตลักษณ์หรือจุดเน้นเฉพาะด้านของสถาบัน
การผลิตครูปฐมวัยนั้น เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาและหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ครูที่มีความต้องการที่
แตกต่างกันไปตามบริบท อีกทั้งเป็นการสร้างความหลากหลายและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ปฐมวัย    
    3.1.3 กสศ. ควรพิจารณามอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาครูปฐมวัย ทั้งนี้เพ่ือช่วยส่งเสริมให้สถาบันต้นแบบ
สามารถน าเอาแนวคิดท่ีได้พัฒนาขึ้นไปใช้พัฒนาครูปฐมวัยได้อย่างแท้จริง  



ง 
 

 

  3.1.4 กสศ. ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเ พ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนา
รูปแบบหรือนวัตกรรมในการผลิตครูปฐมวัยที่เหมาะสมในด้านการจัดการเรียนรู้และการมีจิตส านึกของความเป็น
ครูปฐมวัย รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและความต้องการของตลาดแรงงาน  
 

 3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถาบันต้นแบบในการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย  
  3.1.1 กสศ. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันต้นแบบด าเนินการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และ
ครูผู้ช่วยด้วยกระบวนการที่มีความต่อเนื่องโดยค านึงถึงสถานที่และบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน  
  3.1.2 กสศ. ควรสนับสนุนและประสานงานกับองค์กรวิชาชีพครู และหน่วยงานสหวิชาชีพต่างๆ ใน
การจัดตั้งหรือพัฒนาสถาบันต้นแบบในการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เพ่ือสร้างความรู้และพัฒนา
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงรอยต่อชั้นประถมศึกษา   
  3.1.3 กสศ. ควรสนับสนุนและส่งเสริมขั้นตอนการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย โดยให้ผู้
เข้ารับการพัฒนาได้น าความรู้และทักษะมาใช้จริงในสถานที่ท างานของตนเอง   
  3.1.4 กสศ. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโค้ช ผู้ชี้แนะ หรือ พ่ีเลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามครูปฐมวัย ผู้ดูแล
เด็ก และครูผู้ช่วย หลังจากการพัฒนาเพ่ือให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยที่ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ  
  3.1.5 กสศ. ควรสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือประเมินผลรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแล
เด็ก และครูผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพ  
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บทที่ 1 

 
บทน า 

  
ที่มา หลักการและเหตุผล 
 ครู เป็นบุคลากรที่ส าคัญที่สุดในการศึกษา และความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษา
นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลักสูตรการผลิตครู ซึ่งหมายความว่าการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูปฐมวัยให้มี
ประสิทธิภาพสูงจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ส านักงานเลขาสภาการศึกษา , 
2558)  
 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 มาตรา 23 ได้ระบุแนวทางในการผลิตครูหรือพัฒนา
ครูเด็กปฐมวัยเป็นการเฉพาะ ให้ครูปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถในการดูแลเด็ก
ปฐมวัยเพ่ือให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการและความจ าเป็นของผู้เรียน ซึ่งการ
พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการออกแบบหลักสูตรในการผลิด
และพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานวิชาการสาขาวิชาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 และมาตรฐานวิชาชีพครู สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
มาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครู และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  รวมทั้งมีคุณสมบัติที่สอดรับ
กับบริบทพ้ืนที่ในการท างานที่มีความแตกต่างและดึงท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นอกจากนี้การ
ด าเนินการต้องอาศัยกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการปฏิบัติอีกด้วย 
 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสงค์หลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย การพัฒนาครูปฐมวัย และการวิจัยเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ไว้ดังนี้       
1) ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยและพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา 2) สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสทุกช่วงวัยให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ ทักษะในการประกอบอาชีพตามความ
ถนัด 3) ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและศักยภาพของตน 
4) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครูให้มีความสามารถ จัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพ้ืนฐาน 
และศักยภาพที่แตกต่างกัน 5) ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาครูต้นแบบที่มีความสามารถ จัดการเรียนการสอน 
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และ 6) ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา สนองความต้องการทางด้านก าลังแรงงานและยกระดับความสามารถ

ของคนไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ที่ได้ระบุ
วัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 5 (6) ให้มีการวิจัยหรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณของความ



 
 

 

เป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู  
 คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้น
โดยมีเป้าหมายเพ่ือจะเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตครูปฐมวัยโดยเฉพาะ เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยที่
เหมาะสม เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม มี
ทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้ คณะการศึกษาปฐมวัยได้ท างานร่วมกับโครงการลดความ
เหลื่อมล้ าด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) ที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ในพ้ืนที่กับเด็กและครูปฐมวัยในท้องถิ่นต่างๆ และมีงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ านวน
มาก เพ่ือจะส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระท า โดยจะ
เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง (Practice) จากห้องเรียนของสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย สถานศึกษาที่ร่วมมือกับโครงการลดความเหลื่อมล้ าด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซ์ไทยแลนด์ 
(RIECE Thailand) และสถานศึกษาในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการท างานได้อย่างเหมาะสมแท้จริง นอกจากนี้ คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถดูแลเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 3 ปี เป็นพิเศษ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นที่ต้องดูแลเด็กในช่วงอายุดังกล่าวเป็นจ านวนมาก รวมถึงการพัฒนา
กระบวนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กช่วงรอยต่อจากชั้นอนุบาลศึกษาถึงประถมศึกษาเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คณะ
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากจะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่อง
ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาอันจะช่วยให้จุดเชื่อมต่อนี้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาเพ่ือให้ได้แนวทางและข้อเสนอในปฏิรูประบบการผลิตและ
พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ที่สามารถดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง  8 ปีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยที่มีความยืดหยุ่น
สอดรับกับบริบทพ้ืนที่ในการท างานที่มีความแตกต่างและการดึงท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 2. เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง (Practices) เพ่ือสร้างบัณฑิตที่



 
 

 

สามารถดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความช านาญในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยช่วงรอยต่อชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา  
 3. เพ่ือจัดท าข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยที่มี
ประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือจัดท าข้อเสนอต่อกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันต้นแบบใน
การผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
  
กรอบแนวทางการด าเนินงาน   
  1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

หลักเกณฑ์ และสร้างให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  
   1.1 แนวทางการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์และ    
คุณลักษณะเด็กปฐมวัยที่พึงประสงค์  
   1.2 รูปแบบและแนวทางการจัดหลักสูตรและการเรียนรู้  (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตร 

อนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร และ/หรือ หลักสูตรการผลิตครูปฐมวัยที่ได้รับคุณวุฒิเทียบเท่า)   

  2. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยที่จะพัฒนาเป็นต้นแบบใน
การผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานและ/หรือองค์กรในสังกัด
ต่างๆ  
  3. ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและ
ครูผู้ช่วย เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กช่วงรอยต่อจากชั้นอนุบาลศึกษาถึงประถมศึกษา 
  4. ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ กรณีศึกษา และบทเรียนจากต่างประเทศ เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ภารกิจ และบทบาทของสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กปฐมวัย  
 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
    รายงานผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และ
ครูผู้ช่วย ใช้ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563  
  
ผลผลิตของโครงการ   

1. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครู
ผู้ช่วย  



 
 

 

2. ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยของประเทศไทย  
3. ข้อเสนอต่อกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันต้นแบบในการผลิต  

และพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย  
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรในการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
 
 บทนี้คณะผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการผลิตครูปฐมวัย โดยประกอบไปด้วย
หัวข้อต่างๆ ดังนี้  

1. กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
2. รูปแบบแนวทางการจัดหลักสูตรและการเรียนรู้หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศ 
3. สภาพการณ์ปัจจุบันและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 

 
1. กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
   รายงานวิจัยนี้ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครู
ผู้ช่วย ประกอบด้วย 
  1.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ท าให้มีการก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 ขึ้น โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวกับการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี้ 
    1.1.1 ลักษณะของสาขา 
      สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจ าการและนอกประจ าการให้มีความรู้และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ประกอบกับรัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง
และคนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ
การผลิตบัณฑิตครูให้เป็นวิชาชีพขั้นสูง มีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่น าไปสู่การสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ
และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ การจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ.1) นี้ อยู่ภายใต้หลักการส าคัญหลายประการ 
ได้แก่  



 
 

 

                              1) แนวคิดการจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิง
สมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนด้วยตนเอง และการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการ
พัฒนาผู้เรียน 
                              2) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการ
ใช้ครูในโลกปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน 
                              3) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้สถาบันผลิตครูมีอิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครู
ที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งก าหนดขึ้นส าหรับ
แต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน 
      4) การส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการ
สอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 
                              5) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ท า
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู 
                              6) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร  
                     1.1.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
                           มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ 
                              1) มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การ
พัฒนาความรู้สึกถึงตัวตน ความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพที่เข้มแข็ง มีจิตบริกรต่อวิชาชีพและชุมชน 
                              2) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
                              3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก การสัมมาอาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความ
เพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และ
รอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 



 
 

 

                              4) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21  มีความสามารถคิด
วิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้า
ให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเองผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
                              5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหา
สาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความสุขในการเรียนโดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 
                              6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและ
จิตส านึกสากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น 
มีจิตอาสาและด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่วดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
                     1.1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                            มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 ได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
                       1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                                  1.1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
                                    1.2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน           
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
                                     1.3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  



 
 

 

                                     1.4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชันและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
                              2) ด้านความรู้ 
                                   2.1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การ
วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน 
ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ
จริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical content 
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
                                     2.2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของสาขาวิชา  
                                      2.3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
                                      2.4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

                 2.5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

          3) ด้านทักษะทางปัญญา 
              3.1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ



 
 

 

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน 

               3.2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
               3.3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคมม 
                              4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                                     4.1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
                                     4.2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
                                     4.3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
                                     4.4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
                       5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
                                   5.1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
                                     5.2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
                                     5.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างานการประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน                              
 
 



 
 

 

      6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
              6.1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การ

ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

                6.2) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

                6.3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เ รียนได้ เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน 
การจัดการการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้
และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

                6.4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
                                     6.5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง  

 1.1.4 โครงสร้างหลักสูตร 
                     มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 ได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพ
ครแูละวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้ 
                              1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
                              2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
                                  2.1) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
                                      (1) เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 



 
 

 

        (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีจ านวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
       2.2) วิชาเอก และวิชาเอก-โท มีดังนี้ 
                                      (1) วิชาเอก แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
                                          (1.1) วิชาเอกเดี่ยว ให้เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต และให้ผู้เรียนเลือก
เรียนในรายวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต รวมกันไม่
น้อยกว่า 60 หน่วยกิต  
                                             (1.2) วิชาเอกคู่ ให้เรียนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 40 หน่วยกิต (รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 80 หน่วยกิต) 
                                         (2) วิชาเอก-โท ก าหนดหน่วยกิตให้เรียน ดังนี้  
                                          (2.1) วิชาเอก ให้เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
                                             (2.2) วิชาโท ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
                              3) หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                  1.1.5 ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 
                      เอกสารแนบท้าย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ได้ระบุว่า สถาบันการศึกษาสามารถจัดท า
รายละเอียดหลักสูตรและผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่าง
อิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.1 ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน โดยผลลัพธ์
ของการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.1 มีดังนี ้
                             1) กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาครูบังคับ 
                             ผลลัพธ์ของการเรียนรู้วิชาครู  ได้แก่ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญา
การศึกษา ศาสตร์การสอน ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรู้ด้านดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถ
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อเทคโนโลยี การวัดและประเมินการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผู้เรียนที่
แตกต่างกัน 
                              2) กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชา  
                                 ผลลัพธ์ของการเรียนรู้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวคิดปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ื อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยี
และการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและการจัดโภชนาการส าหรับเด็ก ความร่วมมือ



 
 

 

กับครอบครัว ชุมชนและผู้ปกครอง เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมี พัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้และก ากับ
ตนเองให้ท าสิ่งต่างๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้ส าเร็จ 
                              3) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                                ผลลัพธ์ของการเรียนรู้วิชาการศึกษาทั่วไป  ได้แก่ ผู้เรียนมีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   
                               การจัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่ ว ไปให้ด า เนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 9.1 
  จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตครูปฐมวัยควรต้องให้ความส าคัญกับ
การออกแบบหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลักสูตรที่เน้น
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรต้องมีการศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาครูจากบทเรียนที่ผ่านมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศท่ีมีความก้าวหน้าในการผลิตครู 
หลักสูตรการผลิตครูต้องมีจุดเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาเอก/โทที่ทันสมัย (เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนในอนาคต และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว หล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู ท าให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่น ปรับตัว สามารถท างานได้ในทุก
สภาพบริบทของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
 
 1.2 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู  
            คุรุสภาเป็นหน่วยงานที่ดูแลครูและบุคลากรทางศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ออก ต่ออายุ เพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของครู ได้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ในส่วนของวิชาชีพครูเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทาง
การศึกษาของชาติ โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเรียกเป็น “ข้อบังคับคุรุ
สภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562” ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครู
ปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี้  
                  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562”  
                    ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” “มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน” และ “มาตรฐานการปฏิบัติตน” ในข้อ 4 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  



 
 

 

                      “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้ และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้”  
    “มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการแสดง 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา 
รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะ หรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”  
    “มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้อง
ยึดถือปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นที่
เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ”  
                  ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า 
หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้  
                       (ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้  
                          (1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ  
     (2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ในการวิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
     (3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ 
     (4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
                    (5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา  
                           (6) การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
                        (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตร
ปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้  
                            (1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  
                          (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  
                   ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้  



 
 

 

                        (ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู  
      (1) มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  
                           (2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
                            (3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
      (4) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม  
                          (5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
                      (ข) การจัดการเรียนรู้  
     (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
                        (2) บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร  
                             (3) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  
                             (4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน โดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน  
                             (5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
                          (6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ  
                       (ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
                           (1) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                             (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน  
                           (3) ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม  
     (4) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เมื่อพิจารณาระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูฯ ข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าระเบียบข้อบังคับ
ดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาสาระ ความรู้ และสมรรถนะที่ครูควรมีอยู่แล้ว สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูสามารถ
ด าเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อระเบียบที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและ
เป็นไปตามเป้าหมายของประเทศ อีกทั้งมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด โดยการจัด
การศึกษาดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ด้วยเหตุนี้โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาและออกแบบหลักสูตรการผลิตและ



 
 

 

พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ให้สอดคล้องกับข้อบังคับและมาตรฐานดังกล่าว แต่เพ่ิมเนื้อหาสาระที่
เป็นอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาผลิตครู 
 
2. รูปแบบแนวทางการจัดหลักสูตรและการเรียนรู้หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 ศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดหลักสูตรและการเรียนรู้  (หลั กสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตร
อนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร และ / หรือ หลักสูตรการผลิตครูปฐมวัยที่ได้รับคุณวุฒิเทียบเท่า) โดยศึกษา
ข้อมูลจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศ คือ อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา และฟินแลนด์  เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับทางการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 ประเทศอังกฤษ  

  ประเทศอังกฤษเปิดเส้นทางสู่วิชาชีพครูปฐมวัยหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นผ่านการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา การฝึกอบรมระหว่างการท างานในโรงเรียนอนุบาลที่ได้รับการรับรอง หรือการสอบวัดมาตรฐาน
วิชาชีพ (Swain, 2019) ที่ก าหนดโดยส านักงานการศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

1) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรี 
   การศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัยเป็นเส้นทางตรงสู่การเป็นครูปฐมวัย ที่มีความ

เข้มข้นสูงสุด ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและการปฏิบัติการ เนื่องจากหลักสูตรมีระยะเวลาระหว่าง 3-4 ปี ครูที่จบ
หลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นครูที่มีคุณภาพสูง ผู้สมัครเรียนหลักสูตรนี้จะต้องจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าและมีเกรดจากการทดสอบระดับชาติ (GCSE) ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไม่
ต่ ากว่า C หรือเทียบเท่า (ในบางมหาวิทยาลัยอาจมีการก าหนดเกณฑ์ที่สูงกว่าที่ก าหนด) นอกจากนั้นผู้สมัครยังต้อง
ผ่านการทดสอบทักษะทางวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์และการอ่านออกเขียนได้ และผ่านการตรวจประวัติ
อาชญากรรมก่อนเข้าศึกษา (Department for Education, 2019; Eligibility for teacher training, n.d.) 

   การจัดการและออกแบบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรีนั้นจะต้องครอบคลุมทักษะ
และความรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานวิชาชีพครู และระยะเวลาฝึกสอนในสถานที่จริงอย่างน้อย 24 สัปดาห์ ใน
สถานศึกษาที่ดูแลเด็กตั้งแต่ 0-5 ปี จ านวน 2 แห่ง และในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นจ านวน 1 แห่ง 
(อย่างน้อย 2 สัปดาห์) เพ่ือให้ครูปฐมวัยได้เห็นรอยต่อทั้งในด้านพัฒนาการและหลักสูตรในระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา (Department for Education, 2019) 

2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการศึกษาปฐมวัย  
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีด้านการศึกษา

ปฐมวัยโดยตรงที่ต้องการเข้าสู่วิชาชีพครู หลักสูตรมีระยะประมาณ 1 ปี โดยผู้สมัครจะต้องมีวุฒิขั้นต่ าระดับ



 
 

 

ปริญญาตรี (ไม่จ ากัดสาขา) และมีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (GCSE) ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ไม่ต่ ากว่า C หรือเทียบเท่าและผ่านการทดสอบทักษะทางวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์และการอ่านออก
เขียนได้  รวมถึงผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าศึกษาเช่นเดียวกับในหลักสูตรปริญญาตรี  
(Department for Education, 2019; Eligibility for teacher training, n.d.) โดยหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหา
วิชาการและการฝึกสอนในสถานที่จริงภายใต้เงื่อนไขเดียวกับหลักสูตรปริญญาตรี  

 
 2.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  จากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Boston University, 
University of Georgia, Florida Gulf Coast University และ Mercer University ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.1  
 

ตารางท่ี 2.0.1 แสดงผลการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

มหาวิทยาลัย 
 

ประเด็น 

Boston 
University 

University of 
Georgia 

Florida Gulf 
Coast University 

Mercer 
University 

1.คุณสมบัติผู้เข้า
เรียนในหลักสูตร 

- ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ
เด็กอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะเรื่องการ
พัฒนาและการ
เรียนรู้ของเด็ก 

- ผ่านการทดสอบ
ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

- ผ่านการทดสอบ
ความรู้ทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 

- ไม่ระบุ 

2.รูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- เน้นการปฏิบัติทุก
ปีการศึกษา เน้น
การปฏิบัติ
ภาคสนาม โดยเริ่ม
จากโรงเรียนรัฐบาล
ในท้องถิ่น จากนั้น
เข้าไปฝึกปฏิบัติที่ 
Early Childhood 

- เข้าไปสังเกตและมี
ส่วนร่วมในห้องเรียน
จริงตั้งแต่ภาคเรียน
แรก โดยเฉพาะใน
ห้องเรียนรัฐบาล
ท้องถิ่น  
- ภาคเรียนสุดท้าย 
ฝึกประสบการณ์สอน
ในห้องเรียนเต็มเวลา 

- ไม่ระบุ - เน้นประสบการณ์
ภาคสนามอย่าง
ต่อเนื่องทุกภาค
การศึกษา  

https://www.study.eu/university/university-of-turku


 
 

 

มหาวิทยาลัย 
 

ประเด็น 

Boston 
University 

University of 
Georgia 

Florida Gulf 
Coast University 

Mercer 
University 

Learning Lab 
(ECLL)  
- มีการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามอย่างน้อย 
3 เทอม  

3.ระดับชั้นที่
บัณฑิตสามารถ
ปฏิบัติการสอน
ได้  

- อนุบาล ถึง 
ประถม 

- เตรียมอนุบาล ถึง 

เกรด 5 

- เตรียมอนบุาลถึง
เกรด 3 

- เตรียมอนุบาลถึง
เกรด 5 
- เรียนเกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยและเด็ก
พิเศษ  

4.ชั่วโมงของการ
เรียนภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ 

- เรียนทั้งหมด 129 
หน่วยกิต  
 

- ไม่ระบุ - เรียนทั้งหมด 120 
หน่วยกิต 

- เรียนทั้งหมด 120 
หน่วยกิต 

5.แนวทางการ
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียน 

- ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง คือ ผู้เรียน
สามารถวางแผน
และจัดการสอน
ส าหรับเด็ก
รายบุคคล ประเมิน
พัฒนาการเพ่ือน ามา
สู่การจัดกิจกรรมได้ 
รวมถึงให้
ความส าคัญกับ
ครอบครัวและ
วัฒนธรรมของ
ผู้เรียน 

- ในช่วงปฏิบัติการ
สอน มีอาจารย์ที่
ปรึกษามาร่วมสังเกต
การสอนและ
พัฒนาการสอน  

- ระบุผลการเรียนรู้
หลักท่ีคาดหวังเป็น 
3 ด้านใหญ่ ได้แก่ 
(1) เนื้อหาและ
ความรู้ด้านวินัย (2) 
ทักษะทักษะการ
สื่อสาร (3) ทักษะ
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
- ก่อนจบต้องผ่าน
การทดสอบครูของ
รัฐ the Florida 
Teacher 
Certification 

- เน้นความเข้าใจใน
สภาพแวดล้อม 
อารมณ์ จิตใจของ
เด็ก 
- ออกแบบกิจกรรม
ให้เหมาะกับเด็ก
รายบุคคล  
- ใช้กลยุทธ์ในการ
ประเมินพัฒนาการ
ที่หลากหลายและมี
คุณภาพ เพ่ือน า
กลับมาพัฒนาการ
เรียนการสอน  



 
 

 

มหาวิทยาลัย 
 

ประเด็น 

Boston 
University 

University of 
Georgia 

Florida Gulf 
Coast University 

Mercer 
University 

- อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยจะ
นิเทศบ่อยครั้ง และ
ครูในห้องเรียนมี
ส่วนอย่างมากใน
การประเมินและให้
ค าแนะน าเพ่ือปรับ
วิธีการสอนของ
ผู้เรียน 

Examinations 
(FTCE) 

 
 พบว่าเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ คือ ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือเป็นผู้ที่

สนใจเกี่ยวกับเด็กอย่างแท้จริง โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะเน้นวิชาทางปฏิบัติทุกปีการศึกษาและ    
การปฏิบัติภาคสนามอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชาบังคับที่ต้องเรียน และรายวิชา
เลือก รวมทั้งสิ้น 120 - 129 หน่วยกิต โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถวางแผนและจัดการสอนส าหรับเด็กรายบุคคล 
ประเมินพัฒนาการเพ่ือน ามาสู่การจัดกิจกรรมได้ เน้นความเข้าใจในสภาพแวดล้อม อารมณ์ จิตใจของเด็ก รวมถึง
ให้ความส าคัญกับครอบครัวและวัฒนธรรมของผู้เรียน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติการตอนได้
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 3 หรือ 5 

 
 2.3 ประเทศฟินแลนด์  

 จากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย University of Turku,  
Tampere University และ University of Oulu ในประเทศฟินแลนด์ พบว่าเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ 
คือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผ่านเกณฑ์สอบภาษาอังกฤษ: TOEFL iBT=80, 
IELTS=6.0 (ซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่สอง)  โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะเน้นวิชาทางปฏิบัติ เช่น งานฝีมือ 
พลศึกษา ดนตรีศึกษา การละคร ศิลปะ เป็นต้น ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชาบังคับที่ต้องเรียน และรายวิ ชาเลือก 
ดังนี้ วิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต วิชาชีพครู 25 หน่วยกิต วิชาพ้ืนฐาน 45 หน่วยกิต วิชาปฏิบัติ 60 หน่วยกิต 
และวิชาเลือกเสรี 35 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 180 หน่วยกิต ภายในระยะเวลาเรียน 3 ปี  จุดเด่นที่น่าสนใจใน



 
 

 

หลักสูตรของประเทศฟินแลนด์คือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานในทุกระดับชั้นปีการศึกษา คือ ปีที่1 
จ านวน 2 หน่วยกิต ปีที ่2 จ านวน 9 หน่วยกิต และปีที ่3 จ านวน 7 หน่วยกิต  
 จากรายละเอียดเบื้องต้นของทั้ง 3 ประเทศ น ามาสรุปในประเด็นส าคัญ ดังแสดงในตารางที่ 2.2  
 
ตารางท่ี 2.0.2  แสดงผลการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรีของประเทศอังกฤษ อเมริกา 
และฟินแลนด์  

ประเด็น อังกฤษ อเมริกา ฟินแลนด์ 

1.คุณสมบัติผู้
เข้าเรียน 

- จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
- คะแนนสอบ GCSE  วิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
(และวิทยาศาสตร์) ไม่ต่ ากว่า
เกรด ‘C’ 
- ผ่านการทดสอบทักษะทาง
วิชาชีพด้านคณิตศาสตร์และ
การอ่านออกเขียนได้ 
ผ่านการตรวจประวัติ
อาชญากรรม 

 - ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและรัฐ เช่น 
บางรัฐระบุว่าผู้จะเข้าเรีย
โปรแกรมเตรียมความพร้อม
ส าหรับครูต้องมีเกรดเฉลี่ย 
2.5 ขึ้นไป หรือต้องผ่าน
โครงการประเมินกลางของรัฐ 
เพ่ือเข้าเรยีนในโปรแกรม
การศึกษาปฐมวัย  

 - จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า 
-ผ่านเกณฑ์สอบ
ภาษาอังกฤษ: 
TOEFLiBT=80, 
IELTS=6.0 

2.รูปแบบการ
เรียนการสอน 

ขึ้นอยู่กับนโยบายและการ
จัดการในแต่ละมหาวิทยาลัย 

 - เน้นการลงมือปฏิบัติ และ
การฝึกฝนในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง  
- หลายๆ มหาวิทยาลัยรวม
การจัดการเรียนการสอน
สาขาการศึกษาปฐมวัย กับ 
การศึกษาพิเศษระดับปฐมวัย 
ไว้ในโปรแกรมเดียวกัน 
 

เน้นวิชาทางปฏิบัติ เช่น 
งานฝีมือ พลศึกษา ดนตรี
ศึกษา การละคร ศิลปะ 
เป็นต้น 



 
 

 

ประเด็น อังกฤษ อเมริกา ฟินแลนด์ 

3.รายวิชา
บังคับท่ีต้อง
เรียน และ
รายวิชาเลือกที่
ควรเปิดสอน 

ขึ้นอยู่กับนโยบายและการ
จัดการในแต่ละมหาวิทยาลัย  
แต่ต้องครอบคลุมมาตรฐานครู
ปฐมวัย 

 - แล้วแต่มหาวิทยาลัย แต่
ส่วนใหญ่ระบุว่าตรงตาม
มาตรฐานการศึกษาของรัฐที่
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่และ 
มาตรฐานครูของ NAEYC  
- หลายที่มีวิชาที่เก่ียวข้องกับ
การสอนระดับประถมศึกษา 
หรือระบุว่าเมื่อจบการศึกษา
แล้วสามารถสอนได้ถึงเกรด 
2 , เกรด 5  

 - วิชาศึกษาทั่วไป 15 
หน่วยกิต 
- วิชาชีพครู 25 หน่วยกิต 
- วิชาพ้ืนฐาน 45 หน่วยกิต 
- วิชาปฏิบัติ 60 หน่วยกิต 
- วิชาเลือกเสรี 35 หน่วย
กิต 
 

4.สัดส่วน / 
ชั่วโมง 
ของการเรียน
ภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ 

- ระยะเวลาเรียน 3-4 ปี 
- ก าหนดให้มีการฝึกสอน อย่าง
น้อย 24-32 สัปดาห์ ใน
สถานศึกษาท่ีดูแลเด็กตั้งแต่ 0-
5 ปี จ านวน 2 แห่ง และใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 1 แห่ง  (อย่าง
น้อย 2 สัปดาห์) 

- ส่วนใหญ่ไม่ระบุชัดเจน  
- บางที่ รายวิชาสัดส่วน
ระหว่างภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติ คือ 60/40 

- ระยะเวลาเรียน 3 ปี 
- รวม 180 หน่วยกิต 
- ก าหนดให้นักศึกษาได้
เข้าฝึกงานในทุกชั้นปี
การศึกษา คือ 
ปีที่ 1 จ านวน 2 หน่วยกิต 
ปีที่ 2 จ านวน 9 หน่วยกิต 
ปีที่ 3 จ านวน 7 หน่วยกิต 

5.แนวทางการ
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียน 

- ขึ้นอยู่กับนโยบายในแต่ละ
มหาวิทยาลัย แต่ต้องครอบคลุม
มาตรฐานครูปฐมวัย 
(ตราบที่มหาวิทยาลัยผ่านการ
ประเมินโดยองค์กรการประเมิน 
Ofted)  

- บางแห่งระบุเกรดเฉลี่ยขั้น
ต่ าที่ผู้เรียนต้องได้ เช่น 2.6, 
2.5  

- ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละ
มหาวิทยาลัย 

 
  



 
 

 

 จากข้อมูลในตารางที่ 2.2 จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศมีนโยบายที่แตกต่างกัน แต่มีจุดร่วมที่น่าสนใจดังนี้ 
  1) คุณสมบัติผู้เข้าเรียนในหลักสูตร 
   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านเกณฑ์วัดมาตรฐาน และผ่านการทดสอบทางภาษา 

และในประเทศอังกฤษมีการตรวจประวัติอาชญากรรม 
  2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
   นอกจากจะมีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีเป็นหลักแล้ว ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นเรียนวิชาทางปฏิบัติ เช่น งานฝีมือ พลศึกษา ดนตรีศึกษา การละคร ศิลปะ เป็นต้น และมุ่งเน้นการฝึกฝนใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกชั้นปีการศึกษาเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงอีกด้วย 

  3) รายวิชาบังคับท่ีต้องเรียน และรายวิชาเลือกที่ควรเปิดสอน 
   ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ต้องครอบคลุมมาตรฐานครูปฐมวัย 
  4) สัดส่วน / ชั่วโมงของการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
   มีระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3-4 ปี โดยประเทศอังกฤษก าหนดให้มีการฝึกสอน อย่างน้อย 

24-32 สัปดาห์ ในสถานศึกษาที่ดูแลเด็กตั้งแต่ 0-5 ปี และในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 
แห่ง (อย่างน้อย 2 สัปดาห์) และประเทศฟินแลนด์ก าหนดให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานในทุกชั้นปีการศึกษา 

  5) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน 
   ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ต้องครอบคลุมมาตรฐานครูปฐมวัย 
 

3. สภาพการณ์ปัจจุบันและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง จึงมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการ

ผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
 3.1 คุณสมบัตินักศึกษาและบัณฑิต 

   ปัจจุบันแต่ละสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูสามารถรับนักศึกษาปฐมวัยได้ตามความต้องการและตรง
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จากการประชุมกลุ่ม (Focus group) ได้แก่ คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และผู้ใช้บัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ให้ข้อเสนอว่า
ควรค านึงถึงเงื่อนไขบางประการของการเรียนในหลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) เงื่อนไขการเข้าเรียน 
คือ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (2) เงื่อนไขก่อนออกฝึกปฏิบัติิการสอนใน
สถานศึกษา คือ ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม (3) เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ผ่านเกณฑ์วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ก าหนด และผ่านการสอบประมวลผล
ความรู้ก่อนจบการศึกษา  

 



 
 

 

 3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
   จากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 

พ.ศ.2562 สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้ก าหนดให้มีการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
จึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูออกแบบการปฏิบัติการสอนใน 2 ลักษณะ คือ (1) เรียนเนื้อหาครบแล้วจึงออก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (2) ระหว่างเรียนมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จากการประชุมกลุ่ม (Focus 
group) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตครูได้ให้ข้อเสนอว่าควรก าหนดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในระหว่างเรียนตลอดทุกช่วงชั้นปี คือ  

    ชั้นปีที่ 1 ฝึกปฏิบัติการสอน จ านวน 1 หน่วยกิต โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสังเกตการสอนและ
ชีวิตการท างานของครู 

    ชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติการสอน จ านวน 2 หน่วยกิต โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือมีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ ์

    ชั้นปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติการสอน จ านวน 3 หน่วยกิต โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือทดลองสอนระดับ
ปฐมวัย และสังเกตในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นปีนี้นักศึกษาจะ
ไดร้ับฟังค าแนะน าจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือน ากลับไปใช้ในการฝึกครั้งต่อไป 

    ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติการสอน จ านวน 6 หน่วยกิต โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือฝึกปฏิบัติการสอน 
โดยระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นปีนี้นักศึกษาจะได้รับฟังค าแนะน าจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นเมื่อ
ฝึกปฏิบัติการสอนเสร็จสิ้นจะก าหนดให้นักศึกษามีเวลาได้กลับมาถอดบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ด้วยรูปแบบการสัมมนาเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ในช่วงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
มาแลกเปลี่ยนกัน  

 
 3.3 รูปแบบการเรียนการสอน 

   เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus group) จึงเสนอให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Course) ซึ่งจะท าให้
นักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาในการลงพ้ืนที่ ออกภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์ ท าให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยง
การเรียนรู้จากรายวิชาของภาคเรียนนั้นสู่การน ามาใช้ในบริบทจริง อีกทั้งจะท าให้นักศึกษาสามารถมุ่ งความสนใจ
และความพยายามไปที่วิชาใดวิชาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้แสดงตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนการสอนในบาง
รายวิชาด้วยรูปแบบการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Course) ของคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ดังแสดงในตารางที่ 2.3 
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ตารางท่ี 2.0.3 แสดงตัวอย่างแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block course) เพื่อให้เอื้อต่อการไปฝึกปฏบิัติการสอน
ของคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

เทอม
การศึกษา 

จ านวน
วิชา 

บรรยาย 
(นก.) 

ฝึกงาน 
(นก.) หมายเหตุ 

เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 

ปี 1 เทอม 1 6 7 18 21 - - - ย้ายวิชาเรียนจากปี 1 เทอม 2 มา 1 วิชา (3 นก.) 

ปี 1 เทอม 2 7 6 21 18 - 1 

- จ านวน 6 วิชา แบ่งออกเป็นวิชา วิชาศึกษาท่ัวไป 2 วิชา และของคณะอีก 4 วิชา 
- 4 วิชาของคณะแบ่งการสอนเป็นสองแบบ คือ 2 วิชาเรียนควบคู่กับวิชาศึกษาท่ัวไป ดังนั้นจึงเหลือ
วันเรียนอีก 3 วันต่อสัปดาห์ น ามาจัดการสอนแบบ Block course ให้กับ 2 วิชาที่เหลือของคณะ 
(เรียนครั้งละวิชา สัปดาห์ละ 3 ครั้ง x 5 สัปดาห์ x 2 วิชา = 10 สัปดาห์ น าเวลาที่เหลืออีก 6 
สัปดาห์ของเทอมนั้นไปฝึกงาน (เข้าฝึกสัปดาห์ละ 3 วัน)  

ปี 2 เทอม 1 7 7 21 21 - - คงเดิม 

ปี 2 เทอม 2 7 5 21 15 - 2 

- ย้าย 2 วิชาไปยังปี 3 เทอม 2 
- เหลือ 5 วิชา ซึ่งเป็นวิชา วชิาศึกษาทั่วไป 2 และวิชาคณะ 3 
- 3 วิชาของคณะ น ามาจัดการสอนแบบ Block course โดยเรียนพร้อมกันทั้ง 3 วิชา วันละวิชา 
(เช้า-บ่าย) นับเป็น 2 คาบ/วัน x 8 สัปดาห์ รวมเป็น 16 คาบ 
- เวลาที่เหลืออีก 8 สัปดาห์ น าไปฝึกงาน (เข้าฝึกสัปดาห์ละ 3 วัน เพราะอีก 2 วันต้องเรียนวิชา
ศึกษาทั่วไป) 

ปี 3 เทอม 1 7 7 21 21 - - คงเดิม 

ปี 3 เทอม 2 - 2 - 6 6 3 
- แบ่งเทอมนี้ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 8 สัปดาห์ ช่วงแรกฝึกงาน ช่วงที่สองเป็นเรียนวิชาคณะ 2 วิชา 
(น ามาจากปี 2 เทอม 2) 
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เทอม
การศึกษา 

จ านวน
วิชา 

บรรยาย 
(นก.) 

ฝึกงาน 
(นก.) หมายเหตุ 

เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 

- จัดการเรียนช่วงที่สองแบบ Block course สัปดาห์ละ 4 คาบ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ x 2 วิชา รวม
เป็น 8 สัปดาห์ 

ปี 4 เทอม 1 - - - - 6 6 คงเดิม 

ปี 4 เทอม 2 7 7 21 21 - - คงเดิม 
รวม 41 41 123 123 12 12 จ านวนรายวิชาและหน่วยกิตคงเดิม 
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 3.4 การก าหนดรายวิชาในหลักสูตร     
   จากเอกสารแนบท้าย มคอ.1 หน้าที่ 17 ที่ยกตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ทางสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัยไว้้จ านวน 11 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย 
 2) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
 3) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก 
 4) การพัฒนาความคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

     5) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดระบบนิเวศน์
ของการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 6) โภชนาการและการจัดโภชนาการส าหรับเด็ก 
 7) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษส าหรับเด็กปฐมวัย 

8) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลส าหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 9) งานวิจัยและนวัตกรรมทางเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 10) ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 11) การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย 

   หากสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูจัดเป็นรายวิชาแยกตามหัวข้อของตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
สาขาวิชานั้น จะท าให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุมทั้งจากข้อเสนอดังกล่าวและวิชาที่
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดเพ่ิมเติมตามจุดเด่นและอัตลักษณ์ของสถาบัน จากการประชุมกลุ่ม (Focus group) ซึ่ง
ประกอบด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และผู้ใช้
บัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ให้ข้อเสนอว่าควรน าข้อเสนอสาระความรู้เหล่านี้มารวมกันและสร้างเป็น
รายวิชาใหม่ที่ปรับเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกัน  จะท าให้สามารถเพ่ิมจ านวนรายวิชาและหน่วยกิต
ที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษายังคงเรียนได้ตามเกณฑ์/ข้อก าหนดของ มคอ.1 
  จากการน าเสนอสภาพการณ์ปัจจุบันและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครู
ผู้ช่วย ข้างต้นนั้น สามารถสรุปข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 2.4  
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ตารางท่ี 2.0.4 แสดงผลการวิเคราะห์ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของประเทศไทย 
ประเด็น สภาพปัจจุบัน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

คุณสมบัติ
นักศึกษา
และบัณฑิต 

- สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูสามารถ
รับนักศึกษาปฐมวัยได้ตามความ
ต้องการและตรงตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย  

 

- เงื่อนไขคุณสมบัตินักศึกษาและบัณฑิตแบ่งออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่  
(1) เงื่อนไขการเข้าเรียน คือ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
(2) เงื่อนไขก่อนออกฝึกปฏิบัติิการสอนในสถานศึกษา 
คือ ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม  
(3) เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย ผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ผ่านเกณฑ์วัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ก าหนด และผ่านการ
สอบประมวลผลความรู้ก่อนจบการศึกษา  

การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 

รูปออกแบบการปฏิบัติการสอนใน 2 
ลักษณะ คือ  
1) เรียนเนื้อหาครบแล้วจึงออก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
2) ระหว่างเรียนมีการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

- ก าหนดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
ระหว่างเรียนตลอดทุกช่วงชั้นปี  
- ก าหนดให้นักศึกษามีเวลาได้กลับมาถอดบทเรียน
ภายหลังการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ใน
รูปแบบการสัมมนาเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาน าความรู้
ที่ได้ในช่วงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามาแลกเปลี่ยน
กันและรับค าแนะน าเพิ่มจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ 

รูปแบบการ
เรียนการ
สอน 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค 
(Semester System) 

จัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นวิชาเดียวต่อเนื่อง 
(Block Course) ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถจัดสรร
เวลาในการลงพื้นที่ ออกภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์ 
ท าให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้จากรายวิชา
ของภาคเรียนนั้นสู่การน ามาใช้ในบริบทจริง  

การก าหนด
รายวิชาใน
หลักสูตร 

ก าหนดรายวิชาแยกตามหัวข้อของ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
สาขาวิชา ท าให้นักศึกษามีภาระงาน
และค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น 

น าข้อเสนอสาระความรู้เหล่านี้มารวมกันและสร้างเป็น
รายวิชาใหม่ที่ปรับเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน  จะท าให้สามารถเพ่ิมจ านวนรายวิชาและ
หน่วยกิตท่ีเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษา
ยังคงเรียนได้ตามเกณฑ์/ข้อก าหนดของ มคอ.1 



 

บทที่ 3 
 

การพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดแูลเด็ก และครูผู้ช่วย 
 
 บทนี้คณะผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลดูเด็ก และครู
ผู้ช่วย โดยประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้  
 1. ความส าคัญและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลดูเด็ก และครูผู้ช่วย 
 2. แนวทางและรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลดูเด็ก และครูผู้ช่วย 
 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลดูเด็ก และครูผู้ช่วย 
 
1. ความส าคัญของการพัฒนาครูและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
  งานวิจัยจ านวนมากชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ครู เป็นบุคลากรที่ส าคัญที่สุดในด้านการศึกษา (ส านักงาน
เลขาสภาการศึกษา, 2558) อีกท้ังยังเป็นก าลังหลักส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อม
ให้พลเมืองไทยในอนาคต ซึ่งบทบาทหน้าที่ของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยในอดีต คือ เป็นผู้สั่งสอน ให้
ความรู้ด้านศิลปะวิทยาการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน ส่วนปัจจุบันมีการเน้น
บทบาทหน้าที่ของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยในแง่มุมของการเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ให้ค าแนะน า
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นเพ่ือให้ครูได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติมและพัฒนาทักษะที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จึงมีการจัดตั้งหน่วยงานและด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยให้มีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู การปฏิรูปครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูควรด าเนินการตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย
และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 7 มาตรา 52 ที่ระบุว่า   
  “ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทาง
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้
สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและ
มีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง”  

 

2) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 
เมษายน พ.ศ. 2562 ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ไว้ในมาตรา 23  
รายละเอีด ดังนี้  
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  “…ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่พัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นผู้ดูแลเด็ก มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ 
และความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย”  

 

  3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบุถึงการพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบการผลิตและพัฒนาครู  อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา เพ่ือสร้างครูดีมีความรู้ ทักษะ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เพ่ือสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
  4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ระบุไว้ว่า แนวทางหนึ่ง
ของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มี
จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน  สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มี
ศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบ ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่าง
ต่อเนื่อง 
  5) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ 
รวมถึงการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 มีความส าคัญต่อการมีกรอบทิศทางการพัฒนาระยะยาวที่
ชัดเจนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาครู คือ ยุทธศาสตร์หลักข้อ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
โดยก าหนดให้คนไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด และผู้ประกอบการบน
ฐานการรู้คุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีสุขภาวะที่ดี โดยเน้น
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   หัวใจหลักของยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์อันเป็นรากฐานของ
การพัฒนาประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมวิธีการสอนด้วยนวัตกรรมต่างๆ และการพัฒนาครูเป็นพื้นฐานขึ้นต้นของการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้ว่า
การศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยุทธศาสตร์นี้ยังก าหนดให้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา เปลี่ยนบทบาท
ครจูาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ“ผู้อ านวยการการเรียนรู้”  
 จากรายละเอียดที่ดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการพัฒนาครูเป็นเป้าหมายส าคัญในการจัดการศึกษาของ
ประเทศ และเป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทางของการพัฒนาครู  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องยึดถือปฏิบัติในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับรวมไปถึงครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย  
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2. แนวทางและรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
 นักการศึกษาได้กล่าวถึงแนวทางและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
ดังนี้ 
 2.1 แนวทางการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย   
   Delors and other (1996: 147 – 149) ได้ให้แนวทางเก่ียวกับการพัฒนาครู ไว้ดังนี้   

1) การสรรหาผู้เข้าเรียนวิชาชีพครู (Recruitment) ควรมีการคัดเลือกและสรรหาผู้เข้าเรียน
ครูที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมเพ่ือเข้ามาศึกษาเล่าเรียนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  

2) การอบรมครูประจ าการ ( in–service training) ต้องเปิดโอกาสให้ครูที่ประจ าการแล้ว 
ได้รับการอบรมความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ  

3) การพัฒนาผู้สอนในสถาบันฝึกหัดครู (Teacher education) ควรปรับปรุงทักษะของ
อาจารย์ ตลอดจนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชนมาร่วมผลิตครู พัฒนาระบบผลิตครูให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน   

4) การนิเทศ (Supervisors) ช่วยให้การควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของครูเป็นระบบ ท าให้ครูได้รับทราบเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครู เช่น องค์
ความรู้ใหม่ๆ วิธีการสอน แหล่งข้อมูล การตรวจสอบ การวัดผลการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับจากการศึกษา ซึ่งการ
นิเทศต้องท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

5) การจัดการ (Management) ต้องปฏิรูปการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆ โดย
ส่งเสริมให้แต่ละแห่งมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การด าเนินงาน การท างาน ตลอดจนการก าหนดปริมาณงานของ
ครูต้องส่งเสริมให้ครูได้ท างานเต็มศักยภาพ 

6) การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของครู (Participation by people 
from quest the teaching profession) เป็นการช่วยให้การปฏิบัติภารกิจของครูมีคุณภาพและเป็นผู้ร่วม
ตรวจสอบ การท างานของคร ู  

7) ด้านสภาพการปฏิบัติงาน (Conditions of work) ในสภาพการท างานจะต้องให้ความ
สนใจในการโน้มน้าวใจครูผู้สอนให้ปฏิบัติต่อไปโดยไม่ละทิ้งอาชีพ อัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตลอดจนสภาพ
อ่ืนๆ ในการท างานจะต้องดีพอเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืน ๆ  

8) ด้านอุปกรณ์การสอน (Teaching materials) การฝึกหัดครูและการสอนในโรงเรียน ต้อง
ใช้อุปกรณ์การสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบเรียนจะต้องปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ โดยให้ครูมีส่วนร่วมทั้งในขั้น
วางแผนและขั้นด าเนินการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าเสนอความรู้ใหม่ๆ การสอนทักษะและการประเมิน
ความกา้วหน้าของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
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    บุญยฤทธิ  ปิยะศรี (2556: 95-99) ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไว้ ดังนี้  

1) การพัฒนาโดยการศึกษา (Education) เป็นการมุ่งเน้นความรู้และสติปัญญาของแต่ละ
บุคคล เป็นการเตรียมการเพ่ือให้บุคคลมีความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่จะได้รับมอบหมายในอนาคตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องใช้เวลานานเป็นปีหรือมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป ความรู้ที่ได้รับจะเป็นพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพและสามารถวัดผลได้จากการสอบโดยสถาบันที่เข้ารับการศึกษา การพัฒนา บุคลากรโดยการศึกษาเป็น
รูปแบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูง   

2) การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) เป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยพัฒนาหรือ
ฝึกฝนบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ ตลอดจนประสบการณ์ให้เหมาะสมกับ
การท างาน รวมถึงก่อให้เกิดทัศนคติ เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้บุคลากรมีความสามารถสูงขึ้นและ
ท าให้หน่วยงานหรือองค์กรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดีขึ้น การฝึกอบรมในงานได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็น
แนวปฏิบัติในการจดสอนงานที่เกิดประสิทธิผลอย่างดียิ่ง จนท าให้เกิดการยอมรับกันทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศญี่ปุ่น ลักษณะส าคัญของการฝึกอบรมในงาน คือ เป็นการสอนงานที่ต้องให้ผู้เข้ารับการสอนงานได้รับ 
ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) จากงานจริงในสถานการณ์จริง (Real Situation) การฝึกอบรมในงาน 
ต่างจากการปล่อยให้ผู้เข้ารับการสอนงานลงมือท างานโดยปราศจากการวางแผน ไม่มีโปรแกรมการสอนงานให้ ไม่
มีผู้รับผิดชอบให้การสอนงาน เพราะการปล่อยให้ผู้ที่รับการฝึกอบรมสอนงานได้เรียนรู้ในแบบลองผิดลองถูกย่อม
เกิดผลเสียหายมากกว่าผลดี ในบางกรณีอาจเสียหายแก่ทรัพย์สินร่างกายและอาจถึงกับเสียชีวิตได้ การฝึกอบรมใน
งานจึงไม่ใช่การปล่อยให้ผู้เข้ารับการสอนงานมีประสบการณ์เอง การฝึกอบรมในงานจะเกิดผลดีได้ถ้ามีสอนงาน
นอกงาน (Off-the Job-Training) มาก่อน เพราะการสอนงานนอกงานเป็นส่วนของการให้การฝึกอบรมพ้ืนฐาน 
(Basic Training) เมื่อบุคลากรมีพ้ืนฐานมั่นคงก็จะท าให้การฝึกอบรมในงานพัฒนาได้เร็วและด าเนินไปอย่างถูกทาง 
การฝึกอบรมในงานเป็นแนวปฏิบัติในการจัดสอนงานที่เน้นการให้ผู้เข้ารับการสอนงานต้องมีประสบการณ์ตรงใน
งานที่จะต้องท าจริง ถ้าส่งผู้เข้ารับการสอนงานไปเข้ารับการสอนงานที่ไม่ตรงกับงานจะผิดแนวปฏิบัติการฝึกอบรม
ในงาน ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบจัดให้บุคลากรในองค์กรได้เข้ารับการสอนงานตามแนวปฏิบัติการฝึกอบรม
ในงาน เพ่ือพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตามความต้องการของงานในหน้าที่ การฝึกอบรมในงานสามารถท าได้หลายวิธี
ตามวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ แต่ต้องยึดลักษณะส าคัญของการฝึกอบรมในงานคือ 
การให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีประสบการณ์ตรงกับงานที่มีวัตถุประสงค์จะให้้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ ซึ่ง
การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมในงานสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ   

3) การโค้ช  (Coaching) เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการท างานนั้นๆ ให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   การโค้ชเป็น
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วิธีการส่งเสริมและให้เวลาแก่บุคลากรได้มีการไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflect) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ
เดียว คือ การะประชุมปรึกษาหารือ การสังเกตการท างาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ พร้อมกับช่วยให้บุคลากรได้
พูดคุยเก่ียวกับเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
  จากแนวคิดข้างต้นคณะผู้วิจัยสรุปได้ว่าการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยควรค านึงถึงการ
เปิดโอกาสให้ครูที่ประจ าการแล้วได้รับการอบรมความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ด้วยรูปแบบการฝึกอบรมทั้งในงานและ
นอกงาน นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้มีการโค้ชและระบบการนิเทศ เพ่ือช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูให้เป็น
ระบบ ส่งเสริมให้ครูเกิดความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยการโค้ชและการนิเทศต้องท า
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
 2.2 สภาพการณ์ปัจจุบันของรูปแบบและวิธีการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
 2.2.1 รูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
   หน่วยงานที่ด าเนินการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ มีรูปแบบการพัฒนาครูที่นิยมปฏิบัติ คือ  

1) ภายในสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้หรือจัดอบรมสัมมนาภายใน
สถานศึกษา จัดให้มีการนิเทศภายใน และส่งเสริมครูในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

2) ภายนอกสถานศึกษา โดยส่งครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก
สถานศึกษา 

3) การพัฒนาครูรายบุคคล  ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น สนับสนุนครูให้ท าผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะและขอรับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
   จะเห็นได้ว่าหน่วยงานต้นสังกัดมีการพัฒนาครูด้วยรูปแบบที่หลากหลาย จากการสัมภาษณ์ครู
ปฐมวัย ผู้ดูแลและครูผู้ช่วย พบว่าครูปฐมวัย ครูผู้ดูแลและครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาในแต่ละปีค่อนข้างมาก แต่ขาด
ความชัดเจนเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการน าความรู้หลังการอบรมไปใช้ปฏิบัติจริง  นอกจากนี้ยังพบว่า
เนื้อหาในการอบรมมีความซ้ าซ้อนกับเรื่องหรือเนื้อหาที่เคยอบรมมาก่อนแล้วจากหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งรูปแบบ
การพัฒนาครูยังใช้รูปแบบเดิม ๆ คือ การจัดอบรมและพัฒนาในห้องประชุมตามโรงแรมหรือหอประชุมของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณที่สูงขึ้นส าหรับค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าอาหาร อีกทั้งบรรยากาศใน
การอบรมไม่ได้อยู่ในสภาพจริงของห้องเรียนปฐมวัย 
 2.2.2 วิธีการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
   วิธีการพัฒนาครูใช้วิธีการฝึกอบรมโดยใช้การบรรยาย  การจัดประชุมกลุ่มย่อยแล้วสรุปความ
คิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ เนื่องจากมีจ านวนผู้เข้าอบรมเป็นจ านวนมาก ท าให้วิทยากรนิยมถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ในลักษณะการสื่อสารทางเดียว จึงส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมเกิดขึ้นน้อย  
ขาดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเข้าใจในเนื้อหาน้อยลง อีกท้ังเนื้อหาสาระของการอบรมนั้นจะเกิดจาก
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หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ก าหนดเรื่องที่จะอบรม ท าให้บางครั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าอบรม แต่
อย่างไรก็ตามจากหลักสูตรการพัฒนาครูของคุรุพัฒนาที่ด าเนินการในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบครบวงจร (โครงการคูปองครู) นั้นได้เปิดโอกาสให้ครูเลือกหัวข้ออบรมที่ตนเองสนใจได้ จากการสัมภาษณ์ครู
ปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วย พบว่า วิทยากรจากหน่วยพัฒนาครูที่เข้าร่วมโครงการคูปองครูบางส่วนยังเลือกใช้
การอบรมที่เน้นการบรรยาย การจัดประชุมกลุ่มย่อยแล้วสรุปความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่มากกว่าการลงมือ
ปฏิบัติ 

สรุปได้ว่า รูปแบบและวิธีการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยด าเนินการโดยการจัดอบรม 
สัมมนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดอบรมภายนอกสถานศึกษานั้นนิยมจัด
ภายในห้องประชุมโรงแรมหรือสถานศึกษาที่สามารถรองรับคนได้จ านวนมาก วิธีการที่ใช้ในการจัดอบรมยังเน้น
การบรรยาย ประชุมกลุ่มย่อยแล้วน าเสนอผลต่อที่ประชุมกลุ่มใหญ่ มากกว่าการลงมือปฏิบัติกิจกรรม ขาดการ
เชื่อมโยงไปสู่สภาพจริงของการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จึงท าให้ครูไม่สามารถน าความรู้จากการอบรมไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ รวมถึงไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการน าความรู้หลังการอบรม
ไปใช้ปฏิบัติจริง ท าให้ครูขาดโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
 

2.3 กรณีศึกษา: แนวทางการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ 
(RIECE Thailand)  

 โครงการลดความเหลื่อมล้ าด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือ ไรซ์ไทยแลนด์ (Reducing  
Inequality through Early Childhood Education in Thailand: RIECE Thailand) มีเป้าหมายต้องการสร้าง
ทุนมุษย์มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กปฐมวัยเพ่ือช่วยให้เด็กปฐมวัยเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  สามารถดูแล
ตนเองและครอบครัว มีความรับผิดชอบต่อสังคม บนพ้ืนฐานงานวิจัยของศาสตราจารย์ James J. Heckman นัก
เศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล จากมหาวิทยาลัยชิคาโก (Heckman and et.al., 2010, 2013) ที่วิจัยพบว่าลงทุนใน
เด็กปฐมวัย ให้ผลตอบแทนกลับคืนสู่สังคมถึงอัตรา 7 ต่อ 1 กล่าวคือ การลงทุน 1 บาท จะได้ผลประโยชน์ต่อ
ผู้ เข้าร่วมโครงการและสังคมโดยรวมประมาณ 7 บาท ซึ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(early childhood development) มีส่วนส าคัญในการสร้างทุนมนุษย์ (human capital) ให้กับประชากรของ
ประเทศ และช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์นักวิชาการโครงการไรซ์ไทยแลนด์เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครู
ปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย พบว่า โครงการไรซ์ไทยแลนด์ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีครูเป็นบุคคลส าคัญ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพจึง
ต้องอาศัยครูปฐมวัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  ซึ่งโครงการไรซ์ไทยแลนด์ได้พัฒนารูปแบบการ
พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย  โดยมีประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
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1) รูปแบบและวิธีการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย  
     ไรซ์ไทยแลนด์เปิดอบรมให้แก่บุคลากรทางศึกษาและผู้ที่สนใจจะน ากระบวนการจัดการเรียน
การสอนภายใต้โครงการฯ ไปใช้ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริงส าหรับครู  (On-site Training) ซึ่ง
เป็นการจัดอบรม ณ สถานศึกษาที่เป็นศูนย์อบรมของไรซ์ไทยแลนด์ วิธีการอบรมเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึก
ปฏิบัติ ลงมือท าจริง เรียนรู้จากผู้ที่ปฏิบัติอยู่แล้ว และนักวิชาการของโครงการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น  (Active Learning) อย่างเป็น
รูปธรรม  โดยจัดในช่วงเปิดภาคเรียนในวันที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติเท่านั้น เนื่องจากผลการเก็บข้อมูล
ผู้ที่เคยเข้าร่วมการอบรมของไรซ์ไทยแลนด์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า การให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง
ในห้องเรียนปฐมวัยที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมุ่งความสนใจ
ไปยังวิธีการจัดกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในช่วงเวลานั้นอย่างทันท่วงที ต่าง
จากการจัดอบรมในช่วงแรกของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ที่เป็นการอบรมแบบเน้นการบรรยายทฤษฎี ซึ่งผู้เข้ารับการ
อบรมไม่สามารถน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนปฐมวัยของตนได้ ด้วยเหตุนี้การจัดอบรมในช่วงเปิดภาค
เรียนจึงมีความจ าเป็น และคุ้มค่าที่ต้องให้ครูออกจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  

2) ระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินงาน   
     ระยะเวลาอบรมจ านวน 11 วัน ณ สถานศึกษาที่เป็นศูนย์อบรมของไรซ์ไทยแลนด์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วงคือ    

 ช่วงที่ 1  วันที่ 1 ของการอบรม : วิทยากรบรรยายถึงหลักการของกระบวนการไฮสโคป
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้น  

 ช่วงที่ 2 วันที่ 2  -  11 ของการอบรม :  ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์อบรม โดยผู้
เข้าอบรมได้ลงมือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ด้วยตนเองในบริบทของสถานการณ์จริง 
และมีการถอดบทเรียนโดยทีมนักวิชาการของโครงการฯ ทุกวัน    
    3) การติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยหลังผ่านการอบรม
ของไรซ์ไทยแลนด์  
     หลังจากที่ครูปฐมวัยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On - site training)  แล้ว 
โครงการไรซ์ไทยแลนด์มีแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และให้ค าแนะน าเพิ่มเติมผ่าน 2 กระบวนการ ได้แก่  
     3.1) การโค้ชในสถานที่จริง (Coaching on the Site) หลังจากที่ครูปฐมวัยผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-site training) และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแล้ว ไรซ์ไทยแลนด์มีการส่ง
นักวิชาการที่ท าหน้าที่โค้ชของโครงการฯ เข้าไปให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ต่อ 1 ห้องเรียน เพ่ือให้
ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาที่ครูพบจากการน ากระบวนการมาปรับใช้ ช่วยให้ครูมีความม่ันใจในการจัดการเรียนการ
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สอนมากขึ้น โดยที่ผ่านมาพบว่าการโค้ชในสถานที่จริงช่วยให้ครูที่ผ่านการอบรมฯ แล้วสามารถก้าวผ่านอุปสรรคที่
เกิดข้ึนระหว่างการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น  
     3.2) การนิเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ ไรซ์ไทยแลนด์มีการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ ไปนิเทศติดตามและ
ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมแก่สถานศึกษาและครูที่ผ่านการอบรมฯ ช่วยให้สามารถยกระดับคุณภาพกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนิเทศติดตามผ่านระบบกล้องวงจรปิดที่สถานศึกษาอนุญาตให้โครงการ
ไรซ์ไทยแลนด์เข้าถึงได้  

 
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย   

3.1 ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
  คณะผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการและ
ศึกษานิเทศก์เก่ียวกับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย มีรายละเอียด ดังนี้  

1) จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ 33 คน  
- ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย จ านวน  23 คน  
- อ่ืนๆ     จ านวน 10 คน  

2) ประสบการณ์ท างานด้านการศึกษาปฐมวัย 
- ไม่เกิน 5 ปี  จ านวน 5 คน 
- 6 – 10 ปี  จ านวน 11 คน 
- 11 – 20 ปี จ านวน 8 คน 
- มากกว่า 20 ปี  จ านวน 9 คน  

3) วุฒิการศึกษา 
- ป.บัณฑิต   จ านวน 3 คน  
- ปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย จ านวน 9 คน 
- ปริญญาตรีด้านอ่ืนๆ  จ านวน 4 คน 
- สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน 16 คน 

   ความคิดเห็นของครูและผู้ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วย มี
รายละเอียดดังตารางที่ 3.1  
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ตารางท่ี 3.1 ตารางสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วย  
ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ผู้บริหาร/นักวิชาการ 
1 ในความคิดเห็นของท่านครู

ปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครู
ผู้ช่วย ควรมีคุณสมบัติ หรือ
สมรรถนะหรือคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่ เหมาะสมกับ
อาชีพอย่างไร 

 

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
- รักเด็ก  
- มีเมตตา อ่อนโยน  
- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติตามวัย และ
พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย  
 

- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติตามวัย และ
พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย  
- ยิ้มแย้ม แจ่มใส  
- ใส่ใจเด็ก 
- มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับความรู้ 
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอยู่เสมอ 
- มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง 
- ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก 
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา 
- มีความคิดริเริ่ม 

2 ประเด็นความรู้เพ่ือพัฒนาครู
ปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครู
ผู้ช่วย 
  
  
  
   

- การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้ 
- การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เช่น จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือให้เด็กได้คิดเอง, ทดลองท าเอง, และลงมือจริง 
- การประเมินพัฒนาการเด็ก และการน าไปใช้ 
- ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก 
- พัฒนาการตามวัยของเด็ก 
- การส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก  

- วิธีการถ่ายทอดความรู้ของครูให้เข้าใจง่ายๆ 
- การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เช่น จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือให้เด็กได้คิดเอง, ทดลองท าเอง, และลงมือจริง 
- การประเมินพัฒนาการเด็ก และการน าไปใช้ 
- การสื่อสารของครู 
- การส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก  
- กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน 6 กิจกรรมหลัก 
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ผู้บริหาร/นักวิชาการ 
3 รูปแบบและลักษณะของการ

พัฒนาที่สามารถน าไปใช้ได้
จริง 
 

- มีการให้ความรู้เชิงทฤษฎี และมีการฝึกปฏิบัติจริงใน
ห้องเรียน 
- ให้ครูได้ฝึกปฏิบัติซ้ า หรือมีการแนะน าเพ่ิมเติมตามปัญหา
หรือข้อสงสัย 
- มีการติดตามผลการอบรม ตอบค าถาม ข้อสงสัยและให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติม 

- จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาครู 
- มีการนิเทศติดตามผลเป็นระยะ 

4 ระยะเวลาและขั้นตอนการ
ด าเนินงานพัฒนาครู ควรมี
ลักษณะอย่างไร 

- ระยะเวลา 1 – 10 วัน ขึ้นอยู่กับหัวข้อ/ประเด็นในการ
พัฒนา 

-  ระยะเวลา 1 – 3 วัน 

  ขั้นตอน 
- แบบที่ 1 
   1) อบรมภาคทฤษฎี 
   2) ฝึกปฏิบัติ  
   3) ประเมินผลและได้รับค าแนะน าจากวิทยากร    
- แบบที่ 2 
   1) ให้ความรู้เชิงทฤษฎีพื้นฐาน 
   2) ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน โดยเริ่มจากการสังเกตครู
ต้นแบบ จากนั้นฝึกปฏิบัติโดยเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆ วันละ 
1 – 2 กิจกรรม แล้วค่อยๆ เพ่ิมจ านวนกิจกรรม 

ขั้นตอน 
- แบบที่ 1 
   1) อบรมความรู้ภาคทฤษฎี 
   2) ลงมือปฏิบัติจริง 
- แบบที่ 2 
   1) ให้ความรู้ 
   2) กลับมาฝึกปฏิบัติที่ห้องเรียน 
   3) รายงานผล และรับการประเมิน 
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ผู้บริหาร/นักวิชาการ 
  3) มีสะท้อนผลการปฏิบัติ และการถอดบทเรียนจากผู้มี

ความรู้เพ่ือตอบปัญหา แก้ไขข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและ
เชื่อมโยงการปฏิบัติเข้าสู่หลักทฤษฎีทุกวัน 
   4) ครูทดลองทดจริงที่ห้องเรียน/สถานศึกษาของตน  
   5) มีการติดตามผลให้ค าแนะน า 

 

5 แนวทางการติ ดตามและ
ประเมินผลการ พัฒนาครู
ปฐมวัย ที่สามารถน าไปใช้ได้
จริง และเกิดประโยชน์ต่อการ
ท างานของครู  

- ควรมีการนิเทศ ติดตามผล เทอมละ 1 ครั้ง  
- จัดให้มีการโค้ช (Coaching) ตามสภาพปัญหา และความ
ต้องการของครูหรือสถานศึกษา 
 

- ควรมีการติดตามผลเป็นระยะ 
- ควรมีการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติ และสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
- จัดให้มีการโค้ช (Coaching) ตามสภาพปัญหา และความ
ต้องการของครูหรือสถานศึกษา 

6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาช่วงรอยต่ออนุบาล  
6.1 ความส าคัญ  

- ส าคัญ เด็กควรได้เรียนรู้เนื้อหาที่จ าเป็น เช่น การผสมค า 
การบวก-ลบเลขเบื้องต้น 
- เป็นการเตรียมความพร้อมและยอมรับความเปลี่ยนแปลง
ที่แตกต่างไปจากเดิมระหว่างชั้นปฐมวัยกับ ป.1 เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคย และลดความกดดัน ความวิตกกังวลต่างๆ 

- เพ่ือเป็นการต่อยอดทางการศึกษาให้สัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเนื่อง 
- เด็กที่เรียนแบบเตรียมความพร้อม ถ้ามีการจัดการศึกษา
ช่วงรอยต่อของประถมศึกษาที่รองรับได้ ก็จะต่อยอดการ
เรียนรู้ได้กว้างมากขึ้นและง่ายขึ้น  

 6.2 วิธีการเตรียมความพร้อม
ช่วงรอยต่อ 
    
    

- อาจจะมีการน าเนื้อหาในช่วงต้น มาท าประยุกต์ใน
กิจกรรมต่างๆ ของเด็ก เช่น น าค าศัพท์ที่เรียนช่วง ป.1 มา
ท าเป็นเกมไว้ที่มุมภาษา  
 

- ไปทัศนศึกษาชั้น ป.1 เช่น ไปดูห้องเรียน 
- ฝึกด้านภาษาพูดและการเขียน 
- เตรียมเด็กเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้
ที่จะเรียนในชั้น ป.1 เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ผู้บริหาร/นักวิชาการ 
  - ปรับกิจกรรมของ อ.2 ช่วงปลายเทอม 2 ให้ใกล้เคียงกับ 

ป.1 
 

 6.3 ผู้ที่ควรมีบทบาทในการ
เตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก
ปฐมวัยช่วงรอยต่อ 

- ครูปฐมวัย และครู ป.1 ควรร่วมมือกัน  
- ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารควรเข้าใจหลักสูตรปฐมวัย 
- ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีนโยบายและแนวปฏิบัติให้
ชัดเจน รวมทั้งมีการควบคุมคุณภาพ ติดตามการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ 

- ครูปฐมวัยและครูประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 1) 
- ผู้บริหารสถานศึกษา ควรก าหนดนโยบายและมีส่วนร่วม  
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จากความคิดเห็นของครูและผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย สรุปได้ว่า 
ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอเกี่ยวกับระยะเวลการอบรมว่าควรจัดอบรมมากกว่า 1 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมที่มี
รายละเอียดหรือเป็นเนื้อหาความรู้ใหม่ รวมถึงรูปแบบและวิธีการอบรมที่ควรจะเน้นการปฏิบัติในสถานที่ เพ่ือให้
วิทยากรสามารถให้ค าแนะน าได ้
 

3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
    จากความคิดเห็นของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วยและผู้เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ดังนี้ 
   3.2.1 ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในเนื้อหาเดียวกัน
อย่างเท่าเทียม ไม่ควรมีการแบ่งแยกเนื้อหาหรือระดับในการพัฒนา เนื่องจากบุคลากรทั้งสามกลุ่มล้วนท าหน้าที่
เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้นการที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่ใกล้เคียงกันจะช่วยให้
สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยไปในทิศทางเดียวกันได้  
   3.2.2 ประเด็น/เนื้อหาในการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ประกอบด้วย 
    1) การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมส าหรับการเรียนรู้  
    2) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
    3) การประเมินพัฒนาการเด็ก  
    4) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก  
     5) พัฒนาการตามวัยของเด็กและการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก 
    6) การประสานความร่วมมือ และด าเนินการช่วงรอยต่อก่อนเข้าประถมศึกษาของเด็ก  
   3.2.3 วิธีการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยโดยการจัดอบรม มีรายละเอียดดังนี้   

   1) ด าเนินการพัฒนาครูในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ เน้นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมการพัฒนาได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง 
     2) ระยะเวลาการพัฒนา 2 – 5 วัน ต่อ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเด็น เนื้อหาหรือรายละเอียด
ของการพัฒนาครั้งนั้น  

   3) จัดการพัฒนาต่อเนื่องเป็นระยะ มีการไปทดลองปฏิบัติแล้วกลับมาเรียนรู้เนื้อหาที่เข้มข้น
หรือละเอียดมากขึ้น    
   3.2.4 กระบวนการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยที่แนะน า ควรด าเนินการทั้งการ
พัฒนานอกงาน (off the job training) และการพัฒนาในงาน (on the job training) โดยจะต้องเริ่มต้น
กระบวนการด้วยการพัฒนานอกงาน (off the job training) ก่อนเพ่ือให้ครูไม่ต้องกังวลกับภาระงานประจ า เกิด
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สมาธิจดจ่อและได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนานั้น จากนั้นจึงเข้าสู่การพัฒนาในงาน (on the job 
training) ต่อไป โดยการพัฒนานอกงาน (off the job training) อาจจะประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 
    1) การบรรยายความรู้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการ
พัฒนามีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับเนื้อหาตามหลักสูตรการพัฒนาครูหัวข้อนั้น  
    2) การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อการพัฒนาในสถานที่จริง เช่น ในห้องเรียนปฐมวัย โดยมี
วิทยากรหรือครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแล ให้ค าแนะน า 
    3) การมอบหมายงาน/ภาระหน้าที่ประจ าวัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนาทดลองปฏิบัติตามสิ่ง
ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมการพัฒนาและการถอดบทเรียนประจ าวัน 
ในช่วงบ่ายหรือเย็นโดยผู้เชี่ยวชาญ  
    ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนาสามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับสิ่งที่
ปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองจากการปฏิบัติ อีกท้ังยังค่อยๆ แก้ไขและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองจนเกิดความมั่นใจ เพ่ือให้สามารถน ากลับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ 
สถานศึกษาของตนเองได้ 
   3.2.5 การพัฒนาควรเน้นที่การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง (on-site training) และมอบหมายงาน/
ภาระหน้าที่ประจ าวัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนาทดลองปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานและการถอดบทเรียนประจ าวัน ในช่วงบ่ายหรือเย็น โดยผู้เชี่ยวชาญ ส่วนการบรรยายความรู้และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นควรใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพียงเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานและเข้าใจ
กระบวนการอบรมที่เน้นการปฏิบัติเป็นส าคัญ  
   3.2.6 การติดตาม และประเมินผลหลังการเข้าร่วมการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
    1) หลังจากครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยเข้าร่วมการพัฒนา ควรมีการรายงานผลการน า
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน  
    2) มีผู้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ทีมวิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา หรือการใช้
ระบบเทคโนโลยี เช่น กล้องวงจรปิด 

 
 

 
 



 

บทที่ 4 
 

สถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
 

 บทนี้คณะผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาสถาบันต้นแบบในการผลิต และพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย โดยประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ 
ดังนี้ 

1. สถาบันการศึกษาผลิตครูปฐมวัย 
2. หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
3. สภาพการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก 

และครูผู้ช่วย 
4. ข้อเสนอแนะต่อกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันต้นแบบใน

การผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยมีหลายหน่วยงานที่
ท าหน้าที่แตกต่างกันในการสนับสนุนและส่งเสริมระบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ซึ่ง
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561: 59) ได้ระบุว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูไทยใน
ปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ องค์กรผลิตครู องค์กรใช้ครู และองค์กรพัฒนาวิชาชีพครู ทั้ง 3 กลุ่ม
ต่างมีบทบาทและพันธะต่อผู้ประกอบวิชาชีพครูในแต่ละส่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบการผลิตและ
พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. สถาบันการศึกษาผลิตครูปฐมวัย  
  สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งผลิตครูปฐมวัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยในก ากับ มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยเอกชน โดยระบบการผลิตครูปฐมวัยของ
สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะจัดเป็นสาขาวิชา/แขนงวิชาหนึ่งในหลายสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ 
ยกเว้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีคณะการศึกษาปฐมวัยด าเนินการผลิดครูด้านการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว 
คือ การศึกษาปฐมวัย  จากรายงานผลการศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การพัฒนากลไก
ขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงส าหรับประเทศไทย 4.0 (2561: 58) ได้กล่าวถึงสถาบันในการ
ผลิตครูว่า ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีสถาบันผลิตครูโดยเฉพาะเช่นในอดีต เนื่องจากทุกสถาบันทั้งโรงเรียนฝึกหัด
ครู หรือวิทยาลัยครูได้แปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ  (Comprehensive University) ซึ่งในอดีตการ
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ผลิตครูนั้นเป็นภารกิจของรัฐเท่านั้น แต่ภายหลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ส่งผล
ให้สถาบันการศึกษาเอกชนที่เปิดการสอนระดับปริญญาก็มีสิทธิสามารถเปิดสอนหลักสูตรเพ่ือการผลิตครูได้ ท าให้
เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของมหาวิทยาลัยและสถาบันผลิตครู นอกจากนี้ การผลิตครูที่ผ่านมาขาดการวางแผน 
และไร้ความต่อเนื่องทั้งในแง่ของนโยบายการผลิต ระบบการผลิตครูที่อิงระบบการเมือง โครงการผลิตครูแบบ
พิเศษที่ถูกยกเลิกไปจ านวนมาก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: ค  และ 2561: 45)   
   
2. หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
 การผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย มีหลายหน่วยงานที่ด าเนินการ ประกอบด้วย 
   1) คุรุสภา มีบทบาทในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ก ากับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
ซ่ึงเป็นการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
   2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบายแผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
   3) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นหน่วยงานระดับชาติท าหน้าที่เสนอนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยก าหนดนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ในเรื่องการ
ผลิตและพัฒนาครู โดยบรรจุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว (10 ปี) ทุกฉบับ แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ แผน 5 ปี รวมทั้งจัดท าหลักการและวิธีการปฏิรูป การฝึกหัดครู พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา การวิจัยรูปแบบการพัฒนาครู นอกจากนี้ จากพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจึงก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้น เพ่ือจัดท านโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีส านักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    4) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีหน้าที่ในการพัฒนา
ครูเพ่ือเตรียมเข้าสู่ต าแหน่ง การพัฒนาครูบรรจุใหม่โดย ก.ค.ศ.จัดท าหลักสูตรการพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการอบรมพัฒนา การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การธ ารงรักษา สภาพวิทยฐานะ และการพัฒนาด้านอื่นๆ 
   5) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนา
ระบบและมาตรฐานการฝึกอบรม 
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  6) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) พัฒนาครูด้าน
สวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู การเพ่ิมศักยภาพของครู ในด้านอ่ืนๆ  
   7) หน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กรมอนามัยด าเนินการ
พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ตามนโยบายและโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็น
การเผยแพร่นวัตกรรม เทคนิควิธีใหม่ๆ การเพ่ิมพูนศักยภาพเพ่ือให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยมีสมรรถนะ
ตามท่ีต้องการในแต่ละด้านแต่ละเรื่องตามนโยบายของหน่วยงาน   
  8) สถาบันอุดมศึกษา จัดหลักสูตรการพัฒนาครูปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ การศึกษาต่อเพ่ือการเพ่ิมวุฒิ
หรือปรับวุฒิ การอบรมระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการตามความสนใจของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และ
สถานศึกษา  
   9) สถาบันวิชาการภาคเอกชน จัดโครงการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ประกอบการใช้
สื่อหรือนวัตกรรมที่ผลิตขึ้น และเพ่ิมพูนศักยภาพหรือสมรรถนะอ่ืนของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยตาม
ความสนใจ   
 
 ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนาขึ้นด้วยความคาดหวังจะผลักดันให้
เป็นราชวิทยาลัยทางการศึกษาที่เป็นต้นแบบในการวางระบบการพัฒนาครูของไทย ตามนโยบายของนายแพทย์ธีระ
เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น โดยจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานภายในของ
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เพ่ือท าหน้าที่เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู้ที่ลุ่มลึกและสร้างความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับหลังปริญญา  รับรองหลักสูตรการ
อบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนพัฒนาแนวทางการรับรองหลักสูตรการอบรมและ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การอบรม พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ด าเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและด าเนินการอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคุรุสภา รวมทั้งพัฒนาคลังความรู้และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือเผยแพร่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 
และกิจกรรมอ่ืนๆ ในวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยภารกิจระยะแรกของสถาบันคุรุ
พัฒนาที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานจาก
ภาคเอกชนได้เสนอหลักสูตรตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนดเพ่ือพัฒนาครู ซึ่งหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสถาบันคุรุ
พัฒนาก็สามารถที่จะเปิดรับสมัครครูเข้ารับการอบรมได้ ซึ่งส่งผลให้ครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้ งระดับ
ปฐมวัยมีอ านาจในการเลือกประเด็นพัฒนาตนเองได้ และผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน สถาบันคุรุ



44 

 

พัฒนาด าเนินการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนพัฒนาแนวทางการรับรองหลักสูตร
การอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นหน่วยพัฒนาครู 
จ านวน 708 หน่วย โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การ
รับรอง จ านวน 263,748 คน มีหลักสูตรที่เก่ียวกับการศึกษาระดับปฐมวัย 111 หลักสูตร (สถาบันคุรุพัฒนา. 2563: 
ออนไลน์) 
 
3. สภาพการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครู
ผู้ช่วย 
 จากการประชุมกลุ่ม (Focus group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับสถาบัน
ต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ที่ประชุมมีความคิดเห็นว่าครูปฐมวัยเป็นวิชาชีพ
ที่ต้องอาศัยศาสตร์และการท างานร่วมกันกับสหวิชาชีพอ่ืน ๆ  ดังนั้นสถาบันต้นแบบที่จะท าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิต
ครูปฐมวัยจึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินงานเหมือนกับวิทยาลัยฝึกหัดครูหรือวิทยาลัยครูในอดีต แต่ควรเปิด
โอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูจะต้องท าหน้าที่ผลิตครูปฐมวัยตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของแต่ละ
สถาบันที่ยังคงสอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน และข้อก าหนดขององค์กรวิชาชีพครู (คุรุสภา) และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ระบบการผลิตครูปฐมวัยควรด าเนินการบนฐานแนวคิด  2 แบบ ได้แก่ (1) การ
ผลิตครูปฐมวัยตามความต้องการอัตราการบรรจุของหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ครู โดยมีการให้ทุนการศึกษาและ
รับรองการมีงานท าให้เมื่อจบการศึกษา ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดจ านวนนักศึกษาที่จะจบการศึกษาได้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ลดภาวะการตกงานหรือไม่มีงานท าได้  และ  (2) การผลิตครู
ปฐมวัยตามอัตลักษณ์หรือจุดเน้นเฉพาะด้านของสถาบันการผลิตครูปฐมวัยนั้น เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา
และหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ครูที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไปตามบริบท เป็นการสร้างความหลากหลายและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน   
 ส าหรับประเด็นการพัฒนาครูนั้น ที่ประชุมมีความคิดเห็นว่า มีความจ าเป็นและความต้องการที่จะมี
หน่วยงานใหม่ที่ท าหน้าที่ดูแลการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย โดยเฉพาะ เนื่องจากหน่วยงานเดิมที่มี
อยู่ ไม่มีหน่วยงานเพ่ือท างานด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรง หรือบางหน่วยงานมีบุคลากรรับผิดงานปฐมวัยไม่
เพียงพอ นอกจากนี้ บางหน่วยงานได้ผนวกงานด้านปฐมวัยเข้าไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานอ่ืน ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ
จึงท าให้ท างานด้านปฐมวัยไม่ เต็มที่  ซึ่ งหน่วยงานต่าง ๆ จะแก้ปัญหาโดยการตั้ งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการขึ้นมาเป็นชุดท างานตามโครงการเป็นครั้งคราวไป ท าให้ระบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก 
และครูผู้ช่วยของหน่วยงานมีลักษณะการท างานที่ต่างคนต่างท า ขาดการวางแผน การก าหนดทิศทาง และขาด
ข้อมูลภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ซึ่งหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้น
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นั้นจ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ แนวทางและรายละเอียดการท างานให้มีความชัดเจนเพ่ือให้ไม่ซ้ าซ้อนกับ
การท างานของหน่วยงานเดิมและสิ้นเปลืองงบประมาณ  
  นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยที่สถาบันต้นแบบควร
ด าเนินการ คือ การฝึกอบรมที่มีความต่อเนื่องตั้งแต่การอบรมในสถานที่จัดฝึกอบรมที่มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน จากนั้นสถาบันต้นแบบควรให้ผู้เข้ าอบรมได้น าความรู้และ
ทักษะจากการอบรมมาใช้จริงในสถานที่ท างานของตนเอง โดยสถาบันต้นแบบควรจัดให้มีระบบการชี้แนะหรือเป็น
พ่ีเลี้ยงเพ่ือถอดบทเรียนความรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการ
น าความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมอยู่เสมอ 
 
4. ข้อเสนอแนะต่อกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันต้นแบบในการผลิตและ
พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
  จากวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันต้นแบบในการ
ผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ที่ให้มีการวิจัยหรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครูให้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบใน
การผลิตและพัฒนาครู คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สมควรแยกสถาบันต้นแบบออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ สถาบัน
ต้นแบบการผลิตครูปฐมวัย และสถาบันต้นแบบพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เนื่องจากเป้าหมายและ
รายละเอียดของการผลิตและพัฒนาครูค่อนข้างแตกต่างกัน อีกทั้งการแยกหน่วยงานเป็นสองกลุ่มยังช่วยให้
หน่วยงานสามารถรับผิดชอบภาระงาน รวมไปถึงด าเนินงานและพัฒนาการท างานตามเป้าหมายของตนได้สะดวก  
โดยหน่วยงานที่จะเป็นสถาบันต้นแบบการผลิตและการพัฒนาครูอาจจะเป็นสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ซึ่ง
ข้อเสนอแนะส าหรับสถาบันต้นแบบมีดังต่อไปนี้ 
 4.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถาบันต้นแบบในการผลิตครูปฐมวัย  
  4.1.1 กสศ. ควรสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูท าหน้าที่ผลิตครูปฐมวัยตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดเน้นและอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน  โดยยังคงสอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน และข้อก าหนดของ
องค์กรวิชาชีพครู (คุรุสภา) และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562  
  4.1.2 กสศ. ควรสนับสนุนระบบการผลิตครูปฐมวัยตามอัตลักษณ์หรือจุดเน้นเฉพาะด้านของสถาบัน
การผลิตครูปฐมวัยนั้น เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาและหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ครูที่มีความต้องการที่
แตกต่างกันไปตามบริบท อีกทั้งเป็นการสร้างความหลากหลายและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

ปฐมวัย    
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  4.1.3 กสศ. ควรพิจารณามอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาครูปฐมวัย ทั้งนี้เพ่ือช่วยส่งเสริมให้สถาบันต้นแบบ
สามารถน าเอาแนวคิดท่ีได้พัฒนาขึ้นไปใช้พัฒนาครูปฐมวัยได้อย่างแท้จริง   
  4.1.4 กสศ. ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนา
รูปแบบหรือนวัตกรรมในการผลิตครูปฐมวัยที่เหมาะสมในด้านการจัดการเรียนรู้และการมีจิตส านึกของความเป็น
ครูปฐมวัย รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและความต้องการของตลาดแรงงาน  
 
 4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถาบันต้นแบบในการพัฒนาครปูฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
  4.2.1 กสศ. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันต้นแบบด าเนินการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และ
ครูผู้ช่วยด้วยกระบวนการที่มีความต่อเนื่องโดยค านึงถึงสถานที่และบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน  
  4.2.2 กสศ. ควรสนับสนุนและประสานงานกับองค์กรวิชาชีพครู และหน่วยงานสหวิชาชีพต่างๆ ใน
การจัดตั้งหรือพัฒนาสถาบันต้นแบบในการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เพ่ือสร้างความรู้และพัฒนา
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงรอยต่อชั้นประถมศึกษา   
  4.2.3 กสศ. ควรสนับสนุนและส่งเสริมขั้นตอนการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย โดยให้ผู้
เข้ารับการพัฒนาได้น าความรู้และทักษะมาใช้จริงในสถานที่ท างานของตนเอง   
  4.2.4 กสศ. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโค้ช ผู้ชี้แนะ หรือ พ่ีเลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามครูปฐมวัย ผู้ดูแล
เด็ก และครูผู้ช่วย หลังจากการพัฒนาเพ่ือให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยที่ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ  
  4.2.5 กสศ. ควรสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือประเมินผลรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแล
เด็ก และครูผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพ  



 

บทที่ 5 
 

ข้อเสนอแนะในการปฏิรูประบบการผลิตและ 
พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพ 

 
  จากรายละเอียดที่กล่าวถึงในบทก่อนหน้าการศึกษาค้นคว้าทั้งจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย 
แบบสอบถาม และการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงน ามาสู่ข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและ
พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครู 
ผู้ช่วย 

2. ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยของประเทศไทย  
3. ข้อเสนอต่อกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันต้นแบบในการผลิต  

และพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย  
                   
1. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 

1.1 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมในการผลิตครูปฐมวัย 
   จากบทท่ี 2 ที่เสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและรูปแบบการเรียนการสอนของ
การผลิตครูปฐมวัยว่า ควรก าหนดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างเรียนตลอดทุกช่วงชั้นปี 
คณะผู้วิจัยจึงออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาในการลงพ้ืนที่ ออก
ภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์ และช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้จากรายวิชาของภาคเรียนนั้นสู่
การน ามาใช้ในบริบทจริง โดยออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเป็นวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Course) 
ผสมผสานกับการสอนแบบปกติ ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีโอกาสได้รับประสบการณ์การปฏิบัติการสอนตลอด 4 ปี 
ดังนี้ 

 ชั้นปีที่ 1 ฝึกปฏิบัติการสอน จ านวน 1 หน่วยกิต โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสังเกตการสอนและ
ชีวิตการท างานของครู 

 ชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติการสอน จ านวน 2 หน่วยกิต โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือมีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ ์

 ชั้นปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติการสอน จ านวน 3 หน่วยกิต โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือทดลองสอนระดับ
ปฐมวัย และสังเกตในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
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 ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติการสอน จ านวน 6 หน่วยกิต โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือฝึกปฏิบัติการสอน 
   จากข้อเสนอแนะดังกล่าวจึงน ามาสู่แผนภาพข้อเสนอแนวทางการจัดหลักสูตรการผลิตครูปฐมวัย ดัง
แสดงในแผนภาพที่ 5.1  
 
แผนภาพที่ 5.0.1 แสดงแผนภาพข้อเสนอแนะแนวทางการจัดหลักสูตรการผลิตครูปฐมวัย 

 
  จากแผนภาพที่ 5.1 แสดงให้เห็นถึงความผสมผสานของรูปแบบการสอนเป็นวิชาเดียวต่อเนื่อง (กราฟ
แท่งแนวตั้งสีเหลือง) การสอนแบบปกติ (กราฟแท่งแนวนอนสีเทา) ในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งแนวทางการจัด
หลักสูตรเช่นนี้จะเอ้ือให้นักศึกษามีเวลาในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (กราฟแท่งแนวตั้งสีเขียว) ได้ใน
ทุกชั้นปีโดยเพ่ิมระยะเวลาและความเข้มข้นในการปฏิบัติการสอน อีกทั้งยังสามารถกลับมาถอดบทเรียนภาย
หลังจากการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ในช่วงปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษามาแลกเปลี่ยนกัน และรับฟังค าแนะน าจากคณาจารย์และผู้เขี่ยวชาญ 
 
 1.2 ข้อเสนอแนะแนวทางหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เป็นนวัตรกรรมในการพัฒนาครูปฐมวัย 
ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วย  
          คณะผู้วิจัยออกแบบแนวทางจัดหลักสูตรส าหรับพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยซึ่งจะท า
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในห้องเรียนปฐมวัยของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ยั่งยืน ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรจะมีระยะเวลา เนื้อหาและรายละเอียดการด าเนินการที่แตกต่างกันไป คณะผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าทุกหลักสูตรการพัฒนาควรแบ่งการด าเนินการของหลักสูตรเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การพัฒนา
ความรู้และการฝึกปฏิบัติ ช่วงที่ 2  การน าความรู้สู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน ช่วงที่ 3 การให้ค าแนะน าในสถานที่
จริง และช่วงที ่4 การติดตามและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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   ช่วงที่ 1 การพัฒนาความรู้และการฝึกปฏิบัติ เป็นช่วงที่ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาความรู้และฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของหลักสูตร มีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
 
วันที่ 1 : การพัฒนาภาคทฤษฎี  

วันที่ สถานที ่ รายละเอียด 
1 
 

ศูนย์พัฒนาครูต้นแบบ 1. แนะน าตัว ท าความรู้จักกันระหว่างผู้เข้าอบรม 
2. เข้าใจและท าความรู้จักหลักสูตรการพัฒนา........ (หัวข้อหลักสูตร)....... 
3. บรรยายและท ากิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาตามหลักสูตร 
   การพัฒนา.......(หัวข้อหลักสูตร)..... 
4. กติกา/ข้อตกลงของการพัฒนาและรายละเอียดการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 
   ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาครูต้นแบบ 

 
วันที ่2 – 6 : การพัฒนาภาคปฏิบัติ ณ ห้องเรียนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาครูต้นแบบ 

วันที่ ภารกิจของผู้เข้ารับการอบรม การสรุปบทเรียนประจ าวันโดยวิทยากร 

2 
จันทร์ 

 
 

 สังเกตภารกิจ หน้าที่ บทบาทของครูประจ า
ชั้น 

 เล่นและสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับเด็ก 

 ศึกษาแผนการจัดประสบการณ์ประจ า
สัปดาห์ 

 สรุปบทเรียน ผลการสังเกตภารกิจหน้าที่    
   บทบาทของครูประจ าชั้นเชื่อมโยงความรู้เชิง  
   ทฤษฎี 

 เนื้อหาทฤษท่ีเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  

 มอบหมายภารกิจในวันถัดไป 

3 – 5 
อังคาร – 
พฤหัสบดี 

 ฝึกประสบการณ์การท ากิจกรรมตามแผน 
  การจัดประสบการณ์ 

 ท ากิจกรรมร่วมกับเด็กในห้องเรียน 

 สรุปบทเรียนการฝึกประสบการณ์การท า 
   กิจกรรม เชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎี 

 เนื้อหาทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม 

 มอบหมายภารกิจในวันถัดไป 

6 
ศุกร์ 

(จบกิจกรรม 
on – site 
training) 

 ฝึกประสบการณ์การท ากิจกรรมตามแผน 
  การจัดประสบการณ์ 

 ท ากิจกรรมร่วมกับเด็กในห้องเรียน 

 สรุปผลการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง 

 วางแผนการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงใน 
   ห้องเรียนของตนเอง  
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    ช่วงที่ 2 การน าความรู้สู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน เป็นช่วงเวลาที่ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครู
ผู้ช่วยกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาของตนเอง และจะต้องน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาและฝึกปฏิบัติในช่วง
ที่ 1 มาใช้ในห้องเรียนปฐมวัยของตนเอง ในระหว่างนี้ ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยจะรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อหัวหน้าสถานศึกษาหรือวิทยากรของหลักสูตรเป็นระยะ    
             ช่วงที่ 3 การให้ค าแนะน าในสถานที่จริง เป็นช่วงเวลาที่ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยจะได้รับ
ค าแนะน าจากนักวิชาการหรือโค้ช เกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้น หรือการตอบข้อสงสัย 
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจช่วยสาธิตกระบวนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพ่ือช่วยให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและ
ครูผู้ช่วยสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง  
             ช่วงที่ 4 การติดตามและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นช่วงเวลาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครู
ผู้ช่วยจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากการพัฒนางานทั้งระบบเพ่ือเป็นการรับรองว่าผ่านการพัฒนา
ครบถ้วนตามหลักสูตรอย่างสมบูรณ์ 
  จากข้อเสนอแนะดังกล่าว จึงน ามาสู่แผนภาพข้อเสนอแนะการด าเนินงานของหลักสูตรการพัฒนาครู
ปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วย ดังแสดงในแผนภาพที่ 5.2  
 
แผนภาพที่ 5.2 แสดงแผนภาพข้อเสนอแนะการด าเนินงานของหลักสูตรการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและ
ครูผู้ช่วย 
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2. ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยของประเทศไทย 
 2.1 ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบการผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยของประเทศไทย 
   2.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนเป็นวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Course) ซึ่งจะท าให้นักศึกษา
สามารถจัดสรรเวลาในการลงพื้นที่ ออกภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์ ท าให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้
จากรายวิชาของภาคเรียนนั้นสู่การน ามาใช้ในบริบทจริง อีกทั้งจะท าให้นักศึกษาสามารถมุ่งความสนใจและความ
พยายามไปที่วิชาใดวิชาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้แสดงตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา
ด้วยรูปแบบการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Course) 
   2.2.2 ควรก าหนดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างเรียนตลอดทุกช่วงชั้นปี 
คือ 

 ชั้นปีที่ 1 ฝึกปฏิบัติการสอน จ านวน 1 หน่วยกิต โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสังเกตการสอนและ
ชวีิตการท างานของคร ู

 ชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติการสอน จ านวน 2 หน่วยกิต โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือมีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ ์

 ชั้นปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติการสอน จ านวน 3 หน่วยกิต โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือทดลองสอนระดับ
ปฐมวัย และสังเกตในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

 ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติการสอน จ านวน 6 หน่วยกิต โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือฝึกปฏิบัติการสอน 
และก าหนดให้นักศึกษามีเวลาได้กลับมาถอดบทเรียนภายหลังการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในรูปแบบ
การสัมมนาเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาาน าความรู้ที่ได้ในช่วงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามาแลกเปลี่ยนกัน  
    2.2.3 ออกแบบรายวิชาใหม่ที่ปรับเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกัน  จะท าให้สามารถ
เพ่ิมจ านวนรายวิชาและหน่วยกิตท่ีเป็นจุดเน้น จุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย   
 
 2.2 ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยของประเทศไทย 
    จากความคิดเห็นของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วยและผู้เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ดังนี้ 
   2.2.1 ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในเนื้อหาเดียวกัน
อย่างเท่าเทียม ไม่ควรมีการแบ่งแยกเนื้อหาหรือระดับในการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เนื่องจาก
บุคลากรทั้งสามกลุ่มล้วนเกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย การที่มีความรู้และทักษะที่ใกล้เคียงกันจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ความส าเร็จในการพัฒนาครูทั้งสามกลุ่มขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและความมุ่งมั่นตั้งใจของครูเป็น
ส าคัญเช่นกัน 
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   2.2.2 ประเด็น/เนื้อหาในการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ประกอบด้วย 
    1) การจัดกิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้ 
    2) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
    3) การประเมินพัฒนาการเด็ก  
    4) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก  
     5) การส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก 
    6) การประสานความร่วมมือ และด าเนินการช่วงรอยต่อก่อนเข้าประถมศึกษาของเด็ก  
   2.2.3 วิธีการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ควรด าเนินการโดยเน้นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมการพัฒนาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยระยะเวลาในการพัฒนาขึ้นอยู่กับประเด็นหรือหัวข้อของการพัฒนา 
และมีการไปทดลองปฏิบัติแล้วกลับมาอบรม/เรียนรู้เนื้อหาที่เข้มข้นหรือละเอียดมากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้   

   1) ด าเนินการพัฒนาครูในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ เน้นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมการพัฒนาได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง 
     2) ระยะเวลาการพัฒนา 2 – 5 วัน ต่อ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเด็น เนื้อหาหรือรายละเอียด
ของการพัฒนาครั้งนั้น  

   3) จัดการพัฒนาต่อเนื่องเป็นระยะ มีการไปทดลองปฏิบัติแล้วกลับมาเรียนรู้เนื้อหาที่เข้มข้น
หรือละเอียดมากขึ้น    
   2.2.4 กระบวนการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยที่แนะน า ควรด าเนินการทั้งการ
พัฒนานอกงาน (off the job training) และการพัฒนาในงาน (on the job training) โดยจะต้องเริ่มต้น
กระบวนการด้วยการพัฒนานอกงาน (off the job training) ก่อนเพ่ือให้ครูไม่ต้องกังวลกับภาระงานประจ า เกิด
สมาธิจดจ่อและได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนานั้น จากนั้นจึงเข้าสู่การพัฒนาในงาน (on the job 
training) ต่อไป โดยการพัฒนานอกงาน (off the job training) อาจจะประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 
    1) การบรรยายความรู้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการ
พัฒนามีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับเนื้อหาตามหลักสูตรการพัฒนาครูหัวข้อนั้น  
    2) การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อการพัฒนาในสถานที่จริง เช่น ในห้องเรียนปฐมวัย โดยมี
วิทยากรหรือครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแล ให้ค าแนะน า 
    3) การมอบหมายงาน/ภาระหน้าที่ประจ าวัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนาทดลองปฏิบัติตามสิ่ง
ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมการพัฒนาและการถอดบทเรียนประจ าวัน 
ในช่วงบ่ายหรือเย็นโดยผู้เชี่ยวชาญ  
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    ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนาสามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับสิ่งที่
ปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองจากการปฏิบัติ อีกท้ังยังค่อยๆ แก้ไขและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองจนเกิดความมั่นใจ เพ่ือให้สามารถน ากลับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ 
สถานศึกษาของตนเองได ้
   2.2.5 การพัฒนาควรเน้นที่การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง (on-site training) และมอบหมายงาน/
ภาระหน้าที่ประจ าวัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนาทดลองปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานและการถอดบทเรียนประจ าวัน ในช่วงบ่ายหรือเย็น โดยผู้เชี่ยวชาญ ส่วนการบรรยายความรู้และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นควรใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพียงเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานและเข้าใจ
กระบวนการอบรมที่เน้นการปฏิบัติเป็นส าคัญ  
   2.2.6 การติดตาม และประเมินผลหลังการเข้าร่วมการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
    1) หลังจากครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยเข้าร่วมการพัฒนา ควรมีการรายงานผลการน า
ความรู้ที่ไดจ้ากการมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน  
    2) มีผู้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ทีมวิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา หรือการใช้
ระบบเทคโนโลยี เช่น กล้องวงจรปิด 

 
3. ข้อเสนอต่อกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันต้นแบบในการผลิต และ
พัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย  
 คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สมควรแยกสถาบันต้นแบบออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ สถาบันต้นแบบการ
ผลิตครูปฐมวัย และสถาบันต้นแบบพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย โดยหน่วยงานที่จะเป็นสถาบัน
ต้นแบบการผลิตและการพัฒนาครูอาจจะเป็นสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ซึ่งข้อเสนอแนะส าหรับสถาบัน
ต้นแบบมีดังต่อไปนี้ 
 3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถาบันต้นแบบในการผลิตครูปฐมวัย  
  3.1.1 กสศ. ควรสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูท าหน้าที่ผลิตครูปฐมวัยตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดเด่นและอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน  โดยยังคงสอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน และข้อก าหนดของ
องค์กรวิชาชีพครู (คุรุสภา) และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
  3.1.2 กสศ. ควรสนับสนุนระบบการผลิตครูปฐมวัยตามอัตลักษณ์หรือจุดเน้นเฉพาะด้านของสถาบัน
การผลิตครูปฐมวัยนั้น เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาและหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ครูที่มีความต้องการที่
แตกต่างกันไปตามบริบท อีกทั้งเป็นการสร้างความหลากหลายและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ปฐมวัย    
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     3.1.3 กสศ. ควรพิจารณามอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาท่ีจะพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาครูปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมให้สถาบันต้นแบบ
สามารถน าเอาแนวคิดที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้พัฒนาครูปฐมวัยได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การรับประกันการมีงาน
ท าตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนไม่น่าจะเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพราะจะท าให้นักศึกษาที่ได้รับทุนขาดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ และเป็นการปิดโอกาสในการแข่งขันของเยาวชนที่ด้อยโอกาสอีกจ านวนมากท่ีอาจจะไม่ได้รับทุนการศึกษา
ในตอนแรก หากเราเชื่อว่า ทุกคนสามารถพัฒนาได้เยาวชนที่ไม่ได้ทุนอาจจะกลายเป็นครูปฐมวัยที่มีคุณภาพสูง 
หากได้รับโอกาสในการแข่งขันหลังจากจบการศึกษาแล้ว 
  3.1.4 กสศ. ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนา
รูปแบบหรือนวัตกรรมในการผลิตครูปฐมวัยที่เหมาะสมในด้านการจัดการเรียนรู้และการมีจิตส านึกของความเป็น
ครูปฐมวัย รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและความต้องการของตลาดแรงงาน  
 
 3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถาบันต้นแบบในการพัฒนาครปูฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 
  3.2.1 กสศ. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันต้นแบบด าเนินการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และ
ครูผู้ช่วยด้วยกระบวนการที่มีความต่อเนื่องโดยค านึงถึงสถานที่และบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน  
  3.2.2 กสศ. ควรสนับสนุนและประสานงานกับองค์กรวิชาชีพครู และหน่วยงานสหวิชาชีพต่างๆ ใน
การจัดตั้งหรือพัฒนาสถาบันต้นแบบในการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เพ่ือสร้างความรู้และพัฒนา
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงรอยต่อชั้นประถมศึกษา   
  3.2.3 กสศ. ควรสนับสนุนและส่งเสริมขั้นตอนการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย โดยให้ผู้
เข้ารับการพัฒนาได้น าความรู้และทักษะมาใช้จริงในสถานที่ท างานของตนเอง   
  3.2.4 กสศ. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโค้ช ผู้ชี้แนะ หรือ พ่ีเลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามครูปฐมวัย ผู้ดูแล
เด็ก และครูผู้ช่วย หลังจากการพัฒนาเพ่ือให้ค าแนะน า ร่วมแก้ไขปัญหาและติดตามผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  
  3.2.5 กสศ. ควรสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือประเมินผลรูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแล
เด็ก และครูผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพ  
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