
 
 

โครงการขยายผลการพัฒนาข้อเสนอในการปฏิรูป 
ระบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุไว้ในมาตรา 5 ก าหนด
วัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม เพ่ือให้เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
ปฐมวัย ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย (3) 
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนา
เด็กและเยาวชนตามพ้ืนฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน และ (6) ด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือ
ค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ แ ละมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่
เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู และสอดคล้องกับ
มาตรา 14 ในการด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู กองทุนจะด าเนินการ
เองหรือจะร่วมกับหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนหรือสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการให้ก็ได้ และในกรณีที่สมควรจัดตั้ง
สถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู กองทุนจะส่งเสริม สนับสนุน หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือ
ภาคเอกชนที่ด าเนินการผลิตหรือพัฒนาครูอยู่แล้วเพ่ือด าเนินการก็ได้ 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ได้ระบุแนวทางในการผลิตครูหรือพัฒนาครูปฐมวัย และ 
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ตามมาตรา 23 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือดูแลและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้หน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่พัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นผู้ดูแลเด็ก  มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 การจัดการศึกษาในช่วงปฐมวัย เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การที่เด็กได้รับการดูแล และ
การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดี และส่งผลต่อช่วงวัยต่อไป ซึ่งคุณภาพของ
เด็กปฐมวัยจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของประชากรไทยในอนาคต ครูปฐมวัยจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อ
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนา และดูแลเด็กปฐมวัย แต่เนื่องจากการผลิตครูปฐมวัยในปัจจุบันยังมีความท้าทาย
หลายประการ เช่น คุณลักษณะของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ยังไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ ความต้องการ
และบริบทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ครูจะต้องท างานเมื่อจบการศึกษา นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องยั งไม่



สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ โดยในแต่ละพ้ืนที่มีบริบทการท างานที่แตกต่างกัน และควรส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาด้วย 
 
 ข้อเสนอโครงการนี้พัฒนามาจากข้อเสนอแนะที่ทีมวิจัยจากคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทยที่ได้น าเสนอต่อกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อเสนอใน
การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ซึ่งระบุว่า 

1) ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในเนื้อหาเดียวกันอย่ างเท่า
เทียม ไม่ควรมีการแบ่งแยกเนื้อหาหรือระดับในการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เนื่องจากบุคลากรทั้ง
สามกลุ่มล้วนเกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย การมีความรู้และทักษะที่ใกล้เคียงกันจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทั้งนี้ความส าเร็จในการพัฒนาครูทั้งสามกลุ่มขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและความมุ่งมั่นตั้งใจของครูเป็นส าคัญเช่นกัน 
 2) ประเด็น/เนื้อหาในการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ประกอบด้วย กิจกรรมเตรียมเด็กให้พร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการเด็ก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก 
พัฒนาการตามวัยของเด็กและการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก และการประสานความร่วมมือ และ
ด าเนินการช่วงรอยต่อก่อนเข้าประถมศึกษาของเด็ก 
 3) วิธีการพัฒนา ควรด าเนินการโดยเน้นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมการพัฒนาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยระยะเวลา
ในการพัฒนาขึ้นอยู่กับประเด็นหรือหัวข้อของการพัฒนา และมีการน าไปทดลองปฏิบัติแล้วกลับมาอบรม/เรียนรู้
เนื้อหาที่เข้มข้นหรือละเอียดมากขึ้น      
 4) กระบวนการพัฒนาที่แนะน า ควรด าเนินการทั้งการพัฒนานอกงาน (off the job training) และการ
พัฒนาในงาน (on the job training) โดยจะต้องเริ่มต้นกระบวนการด้วยการพัฒนานอกงาน (off the job 
training) ก่อนเพื่อให้ครูไม่ต้องกังวลกับภาระงานประจ า เกิดสมาธิจดจ่อและได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็น
การพัฒนานั้น จากนั้นจึงเข้าสู่การพัฒนาในงาน (on the job training) ต่อไป 
 5) การพัฒนาควรเน้นที่การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง (on-site training) และมอบหมายงาน/ภาระหน้าที่
ประจ าวัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนาทดลองปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสะท้อนผลการปฏิบัติงานและ
การถอดบทเรียนประจ าวัน ในช่วงบ่ายหรือเย็น โดยผู้เชี่ยวชาญ ส่วนการบรรยายความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เบื้องต้นควรใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพียงเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและเข้าใจกระบวนการ
อบรมที่เน้นการปฏิบัติเป็นส าคัญ  
 6) การติดตาม และประเมินผลหลังการพัฒนา ควรด าเนินการหลังจากครูเข้าร่วมการพัฒนา โดยมีการ
รายงานผลการน าความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน และมีผู้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ 3 กิจกรรมหลักคือ การอบรมในห้องประชุม (in-class training) การ
อบรมด้วยการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง (on-site training) และการติดตามให้ค าแนะน าและประเมินผล 
(consultancy and assessment) โดยยึดหลักการที่ว่า ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ควรได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในเนื้อหาเดียวกันอย่างเท่าเทียม ซึ่งตรงกับประสบการณ์ของโครงการลดความเหลื่อมล้ าด้วย



การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซ์ไทยแลนด์ที่พบว่า ครูทั้งสามกลุ่มมีศักยภาพใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ทีมวิจัย
เล็งเห็นว่าหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) เป็นหลักสูตรปฐมวัยที่สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาสมรรถนะของ
เด็กปฐมวัย และสอดคล้องกับข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็น/เนื้อหาในการพัฒนาครู (ข้อเสนอข้อที่ 2) ทีมวิจัยจึง
ตัดสินใจใช้หลักสูตรไฮสโคป (HighScope) เป็นแกนหลักในการพัฒนาครูในโครงการนี้ และจะร่วมมือกับโครงการ
ไรซ์ไทยแลนด์ซึ่งมีประสบการณ์ในการน าเอาหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ ไปใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพ้ืนที่ชนบทของประเทศไทย อันจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า การขยายผลในครั้งนี้จะ
สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  
2. กรอบแนวทางการด าเนินงาน 

 กรอบการด าเนินงานส าหรับโครงการนี้พัฒนามาจากข้อเสนอที่ทีมวิจัยจากคณะการศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้น าเสนอต่อกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย โดยมุ่งเน้นไปท่ีการปฏิรูป
ระบบการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย ด้วยวิธีการอบรมในห้องประชุม (in-class training) การอบรม
ผ่านการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง (on-site training) และการติดตามให้ค าแนะน าและประเมินผล (consultancy 
and assessment) หลังการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการของหลักสูตรไฮสโคปตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์
เป็นหลัก 

 ทีมวิจัยวางแผนว่าจะมีครูที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 120 คน (จากประมาณ 80 ห้องเรียน) โดยครูที่เข้า 
ร่วมโครงการทุกคนจะได้รับการอบรมในห้องประชุม (in-class training) และได้รับการติดตามให้ค าแนะน าและ
ประเมินผล (consultancy and assessment) หลังการพัฒนาเช่นเดียวกัน แตจ่ะมีเพียง 50 คนที่จะได้รับการสุ่ม
เลือกให้เข้ารับวิธีการอบรมด้วยการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง (on-site training) อีกครั้ง ส่วนครูที่ยังไม่ได้รับการ
อบรมด้วยการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงจะได้รับการอบรมในปีถัดไป  โดยขั้นตอนการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก 
และครูผู้ช่วย จะด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

2.1) ประกาศรับสมัครครูจ านวน 100 คน (จังหวัดละ 50-60 คน) เพ่ือเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ โดยมีการ 
ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้ 

2.1.1) เป็นครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก หรือครูผู้ช่วยที่สอนในระดับชั้นอนุบาลหรือเตรียมอนุบาลในปี 
การศึกษา 2563-2564 ในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นท่ีด าเนินงาน (ดูรายละเอียดด้านล่าง) 

2.1.2) พร้อมเข้าร่วมและให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอนของการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการในห้องประชุม (In-class training) การอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-site training) การนิเทศ 
การประเมินครูและเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการวิจัย ตลอดจนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น
ประมาณ 1 ปี ทั้งนี้ ในห้องเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ าเป็นที่ครูทุกคนในห้องเรียนนั้นๆ จะต้องเข้ารับการอบรม
ทุกคน โดยไม่มีข้อยกเว้น 
      2.1.3) ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอ่ืนๆ ตามที่โครงการก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาครูและเด็กปฐมวัยในอนาคต 



2.2) ในกรณีที่มีครูปฐมวัยสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 คน โครงการจะท าการคัดเลือกครูปฐมวัย  
ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ โดยค านึงถึงล าดับในการสมัครเข้าร่วมโครงการ พ้ืนที่ตั้งของ
สถานศึกษา และสถานศึกษาใกล้เคียง 

2.3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องประชุม (In-class training) ในขั้นตอนนี้จะเป็นการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการในห้องประชุมให้กับครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ ทั้งหมด เป็นระยะเวลา 2 วัน โดยเพ่ือให้การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงแบ่งการอบรมเป็น 2 รอบ มีครูผู้เข้าร่วมการอบรมรอบละ 50 
คน ซึ่งเนื้อหาในการอบรมจะเกี่ยวข้องกับการสอนตามแนวทางของหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ซึ่งประกอบไป
ด้วย การเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active Learning) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใหญ่กับเด็ก  (Adult-Child 
Interaction) สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ (Learning Environment) กิจวัตรประจ าวัน (Daily Routine) และการ
ประเมิน (Assessment) ซึ่งจะครอบคลุมถึงการท าความเข้าใจตัวบ่งชี้พัฒนาการที่ส าคัญ (Key Developmental 
Index: KDI) และวิธีการสังเกตและประเมินสมรรถนะของเด็กปฐมวัยโดยใช้ตัวบ่งชี้ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
จะได้รับการอบรมพร้อมที่พักฟรี (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ  
   
 2.4) ร่วมมือกับโครงการไรซ์ไทยแลนด์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-site training) การ
อบรมส่วนนี้จะใช้เวลาทั้งหมด 2 สัปดาห์ (ดูตารางการอบรมในเอกสารแนบที่1) โดยผู้เข้าการอบรมจะได้ลงมือจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (HighScope) ตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ด้วยตนเองในห้องเรียนจริง ณ 
ศูนย์อบรมของไรซ์ไทยแลนด์ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นที่ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมพร้อมที่พักฟรี (ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารเช้าและเย็น 
ต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ) โดยครูแต่ละคนอาจจะได้รับการอบรม On-site training ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของศูนย์อบรม  

2.5) ติดตามให้ค าแนะน าและประเมินผล (consultancy and assessment) หลังจากท่ีครูที่เข้าร่วม 
โครงการผ่านการอบรมตามที่โครงการก าหนดไปเรียบร้อยแล้ว ทีมวิจัยจะติดตามให้ค าแนะน าและประเมินผลครูที่
เข้าร่วมโครงการทุกคนๆ ละ 2 ครั้ง โดยในแต่ละครั้ง นักวิชาการของโครงการจะ 3 ประเด็น 1) ให้ค าแนะน าแก่ครู
ปฐมวัย เพ่ือให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาที่ครูพบจากการน ากระบวนการมาปรับใช้ ช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการ
จัดการเรียนการสอนมากข้ึน และสามารถก้าวผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการ
สอนได้ดียิ่งขึ้น 2) ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูหรือแบบนิเทศ เพ่ือวัดคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครูปฐมวัย โดยมีองค์ประกอบในด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Participatory 
Learning การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก  การประเมินด้านการจัดสภาพแวดล้อมการ การปฏิบัติกิจกรรม
ตามกิจวัตรประจ าวัน และการท างานเป็นทีม (โดยใช้แบบประเมินที่พัฒนาภายใต้โครงการนี้) 3) ประเมิน
สมรรถนะของเด็กปฐมวัยโดยการสังเกตพฤติกรรมในภาพรวม 

2.6) ลงพื้นที่เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้เครื่องมือประเมิน 2 ชุด (ตามระดับอายุของเด็ก 
กลุ่มตัวอย่าง) 

2.6.1) แบบประเมิน Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) ของ 



สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวัดพัฒนาการ 5 ด้านหลัก ได้แก่ 
พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (gross motors) พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (fine motors) 
พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา (receptive language) พัฒนาการด้านการใช้ภาษา (expressive language) และ
พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (personal and social skills) เครื่องมือประเมินชุดนี้จะใช้ส าหรับ
เด็กกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี  

2.6.2) เครื่องมือส ารวจความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (School Readiness) ที่เกิดจาก 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยดัดแปลงและปรับปรุงมาจากชุดเครื่องมือ Measuring Early Learning 
Quality and Outcomes หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า MELQO ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันของหน่วยงานระดับนานาชาติ
หลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น องค์การยูเนสโก (UNESCO) ธนาคารโลก (World Bank), Brookings Institution 
และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) เครื่องมือประเมินชุดนี้จะใช้ส าหรับเด็กกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
 

 


