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ความหมายของเด็กปฐมวัย
 

เด็กปฐมวัย	 ตามคำานิยามของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย	 (0	 –	 5	 ปี)	 ระยะยาว	

พ.ศ.	 2550	–	2559	หมายถึง	 เด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ	 5	ปี	 11	 เดือน	29	วัน	หรืออายุตำ่ากว่า	 6	ปี	 (นโยบาย 

และยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย	 (0	 –	 5	ปี)	 ระยะยาว	พ.ศ.	 2550	 –	 2559)	 ขณะที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านเด็กปฐมวัย	(แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่	1)	ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย	พ.ศ.	2555	–	2559	

ให้คำานิยามเด็กปฐมวัยไว้ว่า	 เด็กปฐมวัย	หมายถึง	 เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่	 1	 ครอบคลุม 

เด็กทั่วไป	เด็กด้อยโอกาส	เด็กพิการ	รวมถึงเด็กต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย

แม้ว่าระบบการศึกษาจะไม่จัดว่าการศึกษาในช่วงนี้เป็นการศึกษาภาคบังคับแต่ก็มีหน่วยงานที่จัดบริการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย	 0	 –	 5	ปี	 รวมทั้งการให้ความรู้พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก	 

ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	และองค์กรชุมชน	 เนื่องจากการศึกษาระดับปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์	 

ซึ่งมีความสำาคัญต่อการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	และสติปัญญา	

การดำาเนินงานพัฒนา/จัดบริการสำาหรับเด็กปฐมวัย	จำาแนกเด็กออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มเด็กอายุตำ่ากว่า	 

3	ปี	หรือ	0	–	3	ปี	และกลุ่มเด็กอายุ	3	–	5	ปี	ในแต่ละกลุ่มจะมีการพัฒนาและจัดบริการดังนี้

1)	กลุ่มเด็กอายุตำ่ากว่า	3	ปี	หรือ	0	–	3	ปี	ส่วนใหญ่ได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาโดยครอบครัว	ซึ่งบุคคลสำาคัญ

คอื	พอ่แม	่ผูป้กครอง	และสมาชกิในครอบครวั	กรณทีีค่รอบครวัไมส่ามารถเลีย้งดเูดก็ได	้จะสง่เดก็ไปสถานบริการหรือ

สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั	ซึง่มรีปูแบบการใหบ้รกิารในลักษณะสถานรับเล้ียงเด็ก	ศูนยพ์ฒันาเด็ก	หรือเรียกเป็นชือ่อืน่ๆ	

หนว่ยงานภาครฐัทีดู่แลรับผดิชอบเดก็อายตุำ่ากวา่	3	ปี	ไดแ้ก	่กระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงการพฒันาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์	และกระทรวงมหาดไทย

2)	กลุ่มเด็กอายุ	3	–	5	ปี	ส่วนใหญ่จะเข้ารับบริการการศึกษาจากสถานศึกษา	โดยให้ครู	ผู้เลี้ยงดูเด็ก	ผู้ดูแล

เด็ก	ร่วมมือกับพ่อแม่	ผู้ปกครองและครอบครัวในการพัฒนาเด็ก

หน่วยงานภาครัฐที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย	 3	 –	 5	ปี	 ได้แก่	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงมหาดไทย	 

กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	

 

ความสำาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 

ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่มีพัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด	 ในทศวรรษที่ผ่านมา 

มกีารใชศ้าสตรต์า่งๆ	ไปวเิคราะหส์มอง	ถ่ายภาพสมองเพือ่ศกึษาพฒันาการแตล่ะขัน้ตอน	ความรูใ้หม	่พบวา่	โอกาส

แห่งการเรียนรู้และอัตราการเรียนรู้สูงสุดอยู่ในช่วงวัยเด็ก	การเติบโตและพัฒนาการของสมองเป็นรากฐานของ 

การเรียนรู้และเร่ิมต้ังแต่ทารกอยู่ในครรภ์	 ในช่วง	 3	 –	 6	 เดือนในครรภ์มีการสร้างเซลล์สมองสูงสุด	การเติบโต 
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ของสมองสูงสุดในช่วง	0	–	6	ปี	เป็นการเติบโตทางปริมาณ	ทำาให้สมองของเด็กมีขนาด	90	–	95%	และไม่ได้หยุด

เติบโตเม่ืออายุ	 6	ปี	 แต่เติบโตจนถึงอายุ	 20	 –	 25	ปี	 จากองค์ความรู้นี้นำาไปสู่การออกแบบการเรียนรู้สมัยใหม่	 

ให้เข้ากับพัฒนาการของสมอง	จึงถือได้ว่าช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ต้องการการปลูกฝัง	บ่มเพาะเป็นพิเศษ	โดยถือว่า

การปลกูฝงั	หรอืการบ่มเพาะใดๆ	จะเปน็การสรา้งฐานรากของชวีติ	ทีช่ว่ยลดความเหลือ่มลำา้และสรา้งความเปน็ธรรม

ในสังคม	และให้ถือว่าการลงทุนในช่วงวัยนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงนโยบาย

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	 ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์	กระทรวงสาธารณสุข	และกระทรวงมหาดไทย	จัดทำานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย (0 – 5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550 – 2559	เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ

นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ	ในคราวประชุม	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2550	และได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ	

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงและ 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ร่วมกันนำานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ	สู่การปฏิบัติ

นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ	มีเนื้อหาสาระที่มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วงอายุ	 0	 -	 5	ปี	 ทุกคนให้มีคุณภาพ	 

เต็มศักยภาพ	มีครอบครัวเป็นแกนหลัก	และผู้มีหน้าที่ดูแลเด็กและทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัด

บริการและสิ่งแวดล้อมที่ดี	เหมาะสม	สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นและการพัฒนาเด็กตามวัย

จากนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ	 ดังกล่าว	คณะรัฐมนตรีได้มีข้อเสนอว่า	 ปัจจุบันงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 

มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน	แต่การดำาเนินการของแต่ละหน่วยงานยังขาดความเชื่อมโยงในภาพรวม 

อย่างชัดเจน	ทำาให้งานด้านเด็กปฐมวัยไม่สามารถพัฒนาได้เท่าที่ควร	จึงเห็นควรที่จะให้มีการบูรณาการโดย

พิจารณาออกเป็นระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551	 และเพื่อให้ 

เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	 ในระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีจึงได้กำาหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ (ก.พ.ป.)	พ.ศ.	 2551	ซึ่งประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแห่งชาติ	 (ก.พ.ป.)	 ได้มีการประชุมและที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.	2551	เพื่อดำาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม	พร้อมทั้งจัด

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ	และรายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการฯ	ทราบเป็นระยะๆ	

เมื่อวันที่	4	ม.ค.	2555	ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	(ก.พ.ป.)	ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน	 ได้เห็นชอบในหลักการความสำาคัญของเด็กปฐมวัย	ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู ้

เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด	เป็นชว่งวยัที่ต้องการการปลกูฝัง	บ่มเพาะเป็นพิเศษ	โดยถือว่าการปลูกฝัง	หรือการบ่มเพาะ 

ใดๆ	จะเป็นการสร้างฐานรากของชีวิต	 ที่ช่วยลดความเหล่ือมลำ้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม	และให้ถือว่า

การลงทุนในช่วงวัยนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า	จากนั้นนายกรัฐมนตรี	 (น.ส.ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร)	ประธาน	ก.พ.ป.	 

ได้ประกาศนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย	กล่าวคือ	 เร่งรัดเพื่อให้เด็กปฐมวัย	 (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา 

ปีที่	1)	ทุกคน	ได้รับการพัฒนารอบด้าน ตามวัย	อย่างมคีุณภาพ	และต่อเนื่อง	สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย	 (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่	 1)	 
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ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย	พ.ศ.	 2555	 –	 2559	และจัดทำาแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ดา้นเดก็ปฐมวยั (แรกเกดิถงึกอ่นเขา้ประถมศกึษาปทีี ่1) ตามนโยบายรฐับาลดา้นเดก็ปฐมวยั พ.ศ. 2555 – 2559  

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

การนำานโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ

	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยในเร่ือง 

การส่งเสริมการอ่านและแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1)  

ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559	สู่การปฏิบัติ	โดยการจัดงาน	“คาราวานส่งเสริมเด็กไทย 

ให้รักการอ่าน”	 ใน	 11	จังหวัด	ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ	 เหนือจรดใต้	 ตะวันออกจรดตะวันตก	 (จังหวัดพิษณุโลก	

ชลบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ตาก	ขอนแก่น	อุบลราชธานี	มุกดาหาร	ภูเก็ต	 เชียงราย	สงขลา	และสตูล)	 เพื่อเปิดโอกาส

ให้จังหวัดต่างๆ	 ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

อย่างต่อเนื่อง	โดยกิจกรรมภาคเช้าเป็นกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย	ด้วยการเล่านิทานอ่านหนังสือ	คัดไทยเขียนไทย	 

ท่องอาขยาน	กิจกรรมสนุกสนานหลากหลายในการพัฒนาเด็ก	 สำาหรับกิจกรรมภาคบ่ายเป็นการเสวนากลุ่มย่อย 

เรื่องการเลี้ยงดูเด็ก	 เพื่อพ่อแม่	 ครู	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	มีความรู้	 ความเข้าใจในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย	 

ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติและการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง	 เป็นการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็น

เยาวชนไทย	ให้สามารถคิด	วิเคราะห์แก้ปัญหาได้	เป็นคนดีและคนเก่งของสังคมในอนาคต

การเสวนาการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

การจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง	 การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	มีเป้าหมายให้พ่อแม่	 สมาชิกในครอบครัวและผู้นำา 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก	 รวมทั้งสนับสนุนให้สังคม	ชุมชน	ท้อง

ถ่ินมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตขึ้นเป็นคนไทย 

ที่พึงประสงค์	เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป	

ประเด็นสำาคัญของการเสวนาการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	ได้แก่

1. วิธีการเลี้ยงดูเด็ก

	 พ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครู	ผู้ดูแลเด็ก	ควรจะเลี้ยงดูเด็กโดย

	 -	ตั้งกฎ	กติกา	ระเบียบปฏิบัติ	ข้อตกลงต่างๆ	ภายในบ้าน	

เพื่อฝึกให้เด็กมีวินัย	

	 -	ไม่ตามใจเด็ก	

	 -	มอบความรักและดูแลเด็กเป็นรายบุคคล	

	 -	 แสดงความชื่นชมเด็กเม่ือเด็กทำาความดี	 หรือให้รางวัลเด็กเมื่อเด็กทำาความดี	 เช่น	ปรบมือแสดง 

ความชื่นชม	กอด	หอมแก้ม	เป็นต้น
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	 -	ไม่ควรลงโทษเด็กด้วยวิธีการตีเด็ก	แต่ควรใช้วิธีการสอบถามพูดคุยกับเด็ก

	 -	ให้เด็กช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำาวัน	เช่น	แต่งตัวเอง	แปรงฟัน	อาบนำ้า	สระผม	ฯลฯ

	 -	เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสในการตัดสินใจ	รู้จักแยกแยะ	เลือกปฏิบัติ	

	 -	ให้เด็กทานอาหารที่มีประโยชน์	จำาเป็นต่อการเจริญเติบโต

	 -	 แม่ต้องทานอาหารที่มีคุณค่าตั้งแต่ตั้งครรภ์	 แม่และเด็กต้องไม่ขาดสารไอโอดีน	 ไอโอดีนช่วยให้เด็ก 

ไม่ขาดสารอาหาร	ไม่เป็นโรค	มีความจำาเป็นตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์มารดา

	 -	เดก็ควรไดก้นินมแมอ่ยา่งนอ้ย	6	เดอืน	นมแมส่ำาคญัตอ่การเจรญิเตบิโตของเดก็	สำาคญัตอ่เดก็ทัง้รา่งกาย

และจิตใจ	แต่เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ได้กินนมแม่	เพราะแม่ลาคลอดได้ไม่ครบ	6	เดือน	

	 -	 เลี้ยงดูลูกโดยเน้นอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้อง	พ่อแม่อ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังเพื่อส่งเสริม 

นิสัยรักการอ่าน	 ร้องเพลงกล่อมลูกก่อนนอนทุกวัน	 เด็กจะเริ่มเลือกอ่านหนังสือเม่ือวัย	 2	 ขวบ	การเลี้ยงดูเพื่อ 

ฝึกนิสัยให้รักการอ่าน	ควรเริ่มที่พ่อแม่ทำาตัวเป็นตัวอย่างที่ดี	 เช่น	พาลูกเข้าร้านหนังสือ	อ่าน	หรือเล่านิทานให้ฟัง

บ่อยๆ	ทุกวัน	และควรให้เด็กมีอิสระในการเลือกอ่านหนังสือ	

	 -	 การให้รางวัลเด็ก	 4	 –	 5	 ขวบ	ที่เป็นสติกเกอร์	 เด็กอาจไม่เข้าใจเพราะเป็นเร่ืองนามธรรมที่ซับซ้อน	 

ควรเป็นคำาพูดง่ายๆ	 เช่น	น่ารักจัง	 เก่งจัง	 เมื่อเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมกับครู	 การตำาหนิเด็กจะทำาให้เด็กเกิดปมด้อย	

การให้รางวัลมีความจำาเป็นมากในการเลี้ยงดูเด็ก	แต่ต้องอธิบายว่ารางวัลนั้นเขาทำาดีอย่างไรจึงได้	 ได้มาอย่างไร

และควรเสริมแรงในโอกาสที่เหมาะสม

สรุป :	การดูแลเด็กต้องเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ	เด็กอยู่ใน

ครรภม์ารดา	พอ่แม	่ผูป้กครองตอ้งดแูลใหค้วามรกั	ความอบอุน่ 

กับเด็ก	 แสดงความชื่นชมเมื่อเด็กทำาความดี	 ไม่ลงโทษ

เด็กโดยไม่มีเหตุผล	 ไม่ควรใช้วิธีการลงโทษด้วยการตีเด็ก	 

เมื่อเด็กทำาความผิดควรสอบถามเด็กเพื่อให้ทราบถึงสาเหต ุ

ของปัญหา	 และต้องให้เด็กช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร 

ประจำาวันให้ได้มากที่สุด	 ที่สำาคัญควรส่งเสริมนิสัย 

รักการอ่านให้กับเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา	นอกจากนั้น	 

เด็กต้องได้สารอาหารครบถ้วนเพื่อช่วยในการพัฒนาสมอง

และการเจริญเติบโต	มีพลังที่จะเรียนรู้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ขาดสารไอโอดีน

2. ใครควรเป็นผู้เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก

	 จากการเสวนา	ผู้ที่จะเลี้ยงดู	อบรม	สั่งสอนเด็กปฐมวัย	ควรจะเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

	 -	พ่อแม่คือผู้เลี้ยงดูที่สำาคัญที่สุด	เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ	ควรเป็นบุคคลแรกและสำาคัญที่สุดที่จะต้องรับผิดชอบ

เลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง	 โดยเริ่มตั้งแต่อยู่ในท้อง	ดูแลอาหาร	สุขภาพ	ถัดมาคือบุคคลในครอบครัว	ญาติพี่น้อง	ปู่ย่า	 

ตายาย	ครู	 บางครอบครัวจะจ้างพี่เลี้ยงดูแล	 ซึ่งพี่เลี้ยงจะมีอิทธิพลกับเด็กก่อนเข้าวัยเรียนมาก	 เพราะเด็กวัยนี้ 

จะติดพี่เลี้ยงและเลียนแบบพฤติกรรมของพี่เลี้ยง	ดังนั้นควรหาพี่เลี้ยงที่มีความรู้ในการเลี้ยงดู

	 -	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	(บุคคลในครอบครัว)	ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องพ่อแม่ต้องทำางานเพื่อเศรษฐกิจของครอบครัว	
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บางครอบครัวพ่อแม่ต้องไปทำางานต่างถิ่น	ปู่	 ย่า	ตา	ยาย	ทำาหน้าที่ดูแลบุตรหลาน	และมอบให้ทางโรงเรียน	 (ครู)	

อบรมสั่งสอนเด็ก	ทำาให้เด็กบางคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนคือ	อยู่บ้านมีพฤติกรรม 

อย่างหนึ่งและอยู่โรงเรียนมีพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่ง	

	 -	 ครูในโรงเรียน/สถานรับเล้ียงเด็ก	 (เด็กเชื่อฟังครู	 มากกว่าพ่อแม่)	 เป็นผลต่อเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ 

และสงัคมท่ีพ่อแม่ต้องทำางานนอกบา้น	ครจึูงทำาหนา้ทีห่นกัขึน้ในการอบรมเลีย้งด	ูโรงเรยีนจงึตอ้งรว่มมอืกบัผู้ปกครอง

อย่างใกล้ชิดในการดูแลเด็ก

สรุป :	การเลี้ยงดูเด็กควรเริ่มต้นที่บ้าน	พ่อแม่	ผู้ปกครองคือบุคคลสำาคัญ	แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องทำางาน

นอกบ้าน	ปู่	 ย่า	ตา	ยาย	คือบุคคลในครอบครัวที่ทำาหน้าที่ดูแลบุตรหลานแทนพ่อแม่	 ขณะที่บางครอบครัวจะจ้าง 

พี่เลี้ยงดูแลเด็ก	ดังนั้นพ่อแม่ควรหาพี่เลี้ยงเด็กที่มีความรู้ในการดูแลเด็ก	

3. วิถีชีวิต ความเชื่อ คุณค่า และวัฒนธรรม สังคม คาดหวังอย่างไรกับเด็ก

	 สังคมมีความคาดหวังกับเด็กบนพื้นฐาน 

วถิชีวีติ	ความเชือ่	วฒันธรรม	และการให้คณุคา่สิง่ตา่งๆ	

ที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคม	ดังนี้

	 สงัคมคาดหวงัใหเ้ดก็เปน็คนด	ีคนเกง่	ไม่เหน็ 

แกต่ัว	มีความรับผิดชอบ	มีจิตสาธารณะ	รู้จักแยกแยะ 

และรูจ้กัเลอืกสิง่ทีดี่และไมดี่	รูจั้กคุณค่าในตนเอง	และ 

สามารถปรบัตวักับสถานการณข์องโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

อย่างรวดเร็ว	 โดยหลายพื้นที่คาดหวังให้เด็กได้เรียนรู้ 

วิถีชีวิตทางด้านศาสนา	การแต่งกาย	อาหาร	ประเพณี	 

ความเชื่อ	ด้วยวิธีการพาเด็กเข้าร่วมงานเทศกาลต่างๆ	 

ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่	เชน่	การใสข่า้วพระพทุธ	การทำาตาลสลาก	ประเพณีอุบัตตาก๋า	(ทำาบุญทกุวันพระ)	ประเพณวีิง่ควาย	 

เปน็ตน้	ซึง่การเรยีนรูว้ถิชีีวติ	ทำาใหเ้ดก็รูจั้กการ	แพ	้ชนะ	การใหอ้ภยั	และเรยีนรูส้ิง่ตา่งๆ	จากประสบการณจ์รงิ	ขณะท่ี	 

สังคม	ชุมชน	ก็มีบทบาทโดยจะต้องเป็นหูเป็นตาในการดูแลเด็ก	เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก	

	 นอกจากนั้นวิถีชีวิตของครอบครัวในปัจจุบัน	พ่อแม่	 ผู้ปกครองทำางานนอกบ้าน	 ไม่มีเวลาให้กับลูก	 

ทำาให้เกิดช่องว่างและความห่างเหินระหว่างพ่อแม่กับเด็ก	แต่เพราะสภาพเศรษฐกิจ	สังคม	ที่ต้องทำางานและ 

ดแูลลูกไปควบคูก่นั	ทำาใหพ้อ่แมย่คุปจัจบุนัตอ้งปรบัสมดลุของการทำางานและการดแูลลกู	เนือ่งจากพอ่แมค่อืตน้แบบ 

ของลูก	 เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่	พ่อแม่จึงต้องระมัดระวังคำาพูด	การแสดงออก	 เพื่อเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีให้กับเด็ก

สรุป :	 เศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อสภาพการเลี้ยงดูเด็กอย่างมาก	 พ่อแม่	 ผู้ปกครองต้องทำางานนอกบ้าน 

และเลี้ยงดูลูกไปพร้อมกันจนกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน	 เม่ือสังคมคาดหวังให้เด็กเป็นคนดี	 คนเก่ง	 

พ่อแม่คือบุคคลสำาคัญที่จะเป็นต้นแบบให้กับเด็กซึ่งจะเป็นผลผลิตสำาคัญของครอบครัวและสังคมต่อไป

แนวทางการเลี้ยงดเูด็กปฐมวัย 5



4. สื่อกับการพัฒนาเด็ก

	 จากการเสวนากลุ่มย่อย	พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	ครู	 ผู้ดูแลเด็ก	มีความเห็นเรื่องสื่อกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย	

สรุปได้ดังนี้

	 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	 เทคโนโลยีสำาหรับเด็กปฐมวัยยังไม่มีความจำาเป็น	และไม่มีความเหมาะสม	 

การใหเ้ดก็ปฐมวยัใชแ้ทบ็เลต็กย็งัไมม่คีวามจำาเปน็	เพราะกลา้มเนือ้มอืของเดก็ยงัไมม่ัน่คงแขง็แรง	เดก็ยงัไมส่ามารถ 

ดูแลได้ด้วยตนเอง	ถ้าเด็กเล่นแท็บเล็ตต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่	ฉะนั้น	จึงไม่ควรแจกแท็บเล็ต	ไม่ควรให้เด็ก

เล่นและใช้แท็บเล็ต	 เพราะการที่จะให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่	 ผู้ใหญ่ต้องมีความรู้	 ความเข้าใจ	 ในการใช้สื่อ

เทคโนโลยี	ขณะที่	พ่อแม่	ผู้ปกครอง	ผู้ใหญ่บางคนยังขาดความรู้	ความเข้าใจ	โดยเฉพาะเรื่องแท็บเล็ต	ปล่อยปละ

ละเลยให้เด็กบางคนเล่นแต่แท็บเล็ต	โทรศัพท์	เกม	ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก	

	 -	 สื่อเทคโนโลยีเป็นดาบสองคม	มีทั้งผลดีและผลเสีย	 ให้คุณและเป็นโทษ	 เช่น	 ช่วยพัฒนาการเรียนรู้	 

เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน	ขณะที่สื่อบางชนิดอาจสร้างปัญหาให้กับพฤติกรรม	 เช่น	 การเล่นเกม

คอมพวิเตอร	์เดก็ตดิเกมจะทำาใหข้าดสต	ิการใฝรู่ล้ดลง	ขาดวจิารณญาณในการคดิ	มพีฤตกิรรมกา้วรา้ว	ฉะนัน้	พ่อแม	่

ผู้ปกครองต้องใสใ่จ	เพราะเดก็วยันีม้พีฤตกิรรมเลยีนแบบ	เดก็มักจะใชค้ำาพูด	การแสดงทา่ทางจากโทรทศัน	์โทรศพัท์ 

ในสิง่ทีต่นไดย้นิ	ได้เห็น	ดังน้ัน	สังคมควรผลิตส่ือสรา้งสรรคส์ำาหรบัเดก็ใหม้ากขึน้	โดยเฉพาะสือ่โทรทศัน	์เพราะปจัจบุนั

รายการโทรทศันท์ีด่สีำาหรบัเดก็มนีอ้ยมาก	รายการดสีำาหรบัเดก็มกัจะอยูใ่นชว่งเชา้เกนิไปและดกึเกนิไป	รายการโทรทศัน์ 

ส่วนใหญ่ทำาเพื่อผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก	

	 การดูแลเรื่องการใช้สื่อ	พ่อแมม่ีบทบาทสำาคัญ	เชน่	ควรเลือกรายการทางโทรทัศน์ให้ลกูดู	เพราะเด็กมักจะ 

เลียนแบบพฤติกรรมจากตัวละคร	 ในเรื่อง	ความรุนแรง	กิริยามารยาท	พ่อแม่ควรอยู่ใกล้ชิดคอยตอบคำาถามและ

แนะนำาในสิ่งที่ถูกต้อง

	 	 	 สื่อที่มีคุณค่าคือสื่อจากธรรมชาติ	 เพราะจะทำาให้เด็ก 

มีจิตใจอ่อนโยน	 รักสงบ	และมีจินตนาการสื่อสร้างสรรค์ท่ีสำาคัญ 

คือหนังสือนิทานสำาหรับเด็ก	 เด็กที่อ่านหนังสือนิทานจะเป็น 

เด็กที่ฉลาด	สมาธิดี	มีนิสัยอ่อนโยน

สรปุ :	สือ่ทำาใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย	ชว่ยสง่เสรมิ 

ให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง	4	ด้าน	สื่อ	สำาคัญสำาหรับเด็กปฐมวัย 

คือหนังสือ	 หนังสือถือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของเด็กเพราะ 

เด็กได้มีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสในการอ่านหนังสือครบทุกด้าน	 

ชว่ยพฒันากลา้มเนือ้มอืในการหยบิ	จบั	เปดิ	ปดิหนงัสอื	อยา่งไรกต็าม	สือ่ทกุประเภทกถ็อืไดว้า่เปน็ดาบ	2	คม	พอ่แม	่ 

ผู้ปกครองต้องคัดเลือกสื่อท่ีสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ	 เช่น	 โทรทัศน์	 โทรศัพท์	

แท็บเล็ต	ควรสร้างข้อกำาหนดหรือสร้างข้อตกลงในการใช้	และพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครู	ผู้ดูแลเด็ก	ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด	

5. ความห่วงใยเกี่ยวกับเด็กในปัจจุบันและอนาคต

	 -	พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	ครู	 ผู้ดูแลเด็ก	มีความห่วงใยเกี่ยวกับเด็กในปัจจุบันและอนาคต	อาทิ	 สภาพปัญหา

สังคม	เทคโนโลยี	สื่อ	ICT	และ	Social	Network	ที่ทันสมัย	ทำาให้เด็กติดเกม	ไม่อยากมาโรงเรียน	ขาดการใส่ใจเรื่อง

สุขภาพ	และการอุปโภค/บริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ	 เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบสิ่งที่ไม่ดี	 เช่น	จากคลิปอนาจาร  
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หมกมุ่นเรื่องเพศ	 ใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์	 การใช้ภาษาของเด็ก	 ปัญหายาเสพติด	 ปัญหาสุขภาพ 

ชอ่งปาก	การมเีพศสมัพนัธก์อ่นวยัอนัควร	ทำาใหม้ปีญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัเรยีน	ขาดแรงจงูใจในการเรยีน	ไมช่อบเรียน	 

ไม่ใฝ่เรียน	 ยึดติดกับวัตถุ	 สังคมวัตถุนิยม	 อีกท้ังการทะเลาะวิวาทในครอบครัว	 ส่งผลให้เด็กเกิดความกลัว	 

มีพฤติกรรมก้าวร้าว	 ไม่กล้าแสดงออกในสิ่งที่พบเห็น	หรือผู้ปกครองคาดหวังในตัวเด็กมากเกินไป	 ไม่เปิดโอกาส 

ให้เด็กตัดสินใจด้วยตัวเอง	 เด็กขาดความอบอุ่นเพราะพ่อแม่แยกทางกัน	 การละเมิดสิทธิเด็กของผู้ใหญ่	 

รวมทั้งอบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆ	 ในชุมชน	ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กในทางที่ไม่ดีทั้งสิ้น

	 ขณะเดียวกัน	มีความเห็นว่า	หน่วยงานภาครัฐควรจัดสวัสดิการในการดูแลเด็กปฐมวัย	ดังนี้

	 1)	การศึกษาฟรี	15	ปี	ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่ง	ควรให้ฟรีอย่างแท้จริงไม่ใช่บางส่วน

	 2)	 จัดสวัสดิการสำาหรับเด็ก	ทำาเป็นวาระแห่งชาติ	 ทั้งเร่ืองเคร่ืองแบบนักเรียนซึ่งปัจจุบันมีราคาแพงมาก	

การให้ทุนการศึกษา	อุปกรณ์การเรียน	ค่ารักษาพยาบาล	ดูแลเรื่องอุบัติเหตุของเด็กนักเรียน	ทั้งนี้	เพื่อช่วยแบ่งเบา

ภาระให้กับผู้ปกครอง	

	 3)	จัดสถานที่เล่นสำาหรับเด็ก	อุปกรณ์เครื่องเล่นต้องปลอดภัย	และมีพอเพียง	

	 สำาหรับเร่ืองอื่นๆ	 ที่จะต้องให้ความใส่ใจ	 เพราะเป็นเรื่องความห่วงใยเกี่ยวกับเด็กที่ส่งผลกับเด็ก 

ในปัจจุบันและอนาคต	 ได้แก่	 เรื่องนำ้าหนักเด็กแรกเกิดที่พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	มีความเห็นว่านำ้าหนักเด็กแรกเกิด

ควรมากกว่า	 2,500	 กรัมขึ้นไป	 ทั้งๆ	 ที่ปัจจุบันมาตรฐาน

นำ้าหนักของเด็กจะต้องมีนำ้าหนัก	 3,000	 กรัม	 เรื่องไอโอดีน 

สำาหรับเด็กปฐมวัยท่ีต้องได้รับอย่างเพียงพอตั้งแต่ตั้งครรภ์	 

การดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด	 ท้ังเรื่องการฉีดวัคซีน	 สุขภาพ 

ช่องปาก	 การรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ	 และ 

มีความเห็นเพิ่มเติมเรื่อง	พ่อแม่ที่จะต้องได้สิทธิ์ลาในการเลี้ยงด ู

ลูก	 โดยมีความเห็นว่า	 แม่ควรได้สิทธิ์ในการลาเลี้ยงดูบุตร 

อย่างน้อย	6	เดือน	ส่วนพ่อควรได้ลาช่วยแม่เลี้ยงดูบุตร	1	เดือนหรือ	30	วัน	

สรปุ :	สงัคม	ชมุชน	ตอ้งรว่มมอืกนัดแูล	เปน็ตวัอยา่งทีด่ใีหก้บัเดก็	เพือ่คณุภาพของเดก็ไทยเตบิโตเปน็ผูใ้หญท่ีด่ ี

ในอนาคต	หลายๆ	 เรื่อง	สะท้อนถึงความห่วงใยที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 เช่น	การจัดสวัสดิการ

สังคมให้กับเด็ก	 การจัดการศึกษาสำาหรับเด็กในยุคปัจจุบันจะต้องแก้ปัญหาเด็กขาดความใฝ่รู้	 ใฝ่เรียน	สนใจ 

เรื่องสื่อเทคโนโลยีมากกว่าเรียน	 เช่น	 สื่อโทรทัศน์	 เกม	 โทรศัพท์	 แก้ปัญหาส่ิงยั่วยุในสังคมที่มีมากขึ้นทุกวัน	 

เพื่อไม่ให้เด็กเกิดการเลียนแบบพฤติกรรม	ปัญหาคุณธรรม	จริยธรรม	และปัญหายาเสพติด	เป็นต้น

6. อยากให้เด็ก/ลกูโตขึน้มาเปน็คนอย่างไร มีความคาดหวงั 

ต่ออนาคตของเด็กอย่างไร

	 พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ครู	 มีความคาดหวังต่ออนาคต

ของเด็ก	 ดังนี้	 เด็กควรเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี	 มีคุณธรรม	

จริยธรรม	 รู้จักวิถีชีวิตของความพอเพียง	 สามารถช่วยเหลือ

ตัวเองได้	 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน	มีสัมมาคารวะ	มีนำ้าใจ	 

เอ้ืออาทรต่อผูอ้ืน่เอาตวัรอดในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง	สามารถดำารง
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ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	มีจิตอาสา	มีทักษะที่ดีในการดำารงชีวิต	เช่น	ทักษะการ

อยู่ร่วมกัน	การแก้ปัญหา	การเผชิญสถานการณ์	 การทำาประโยชน์ให้ตัวเองและสังคม	มีความสุขในการดำารงชีวิต	

ซึ่งอาจจะพัฒนาเด็กได้ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์	 เช่น	พาเด็กไปวัด	ให้เด็กเล่นกีฬา	 เพื่อให้เด็กโตขึ้นมา

เป็นคนที่รู้จักคิด	 ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม	 ไม่ทำาให้คนอื่นเดือนร้อน	พ่อแม่	 ผู้ปกครองต้องไม่คาดหวังให้เด็กทำา 

ในสิ่งที่เด็กไม่ต้องการแต่ผู้ใหญ่ต้องการ	

สรุป :	 อนาคตของเด็กจะดีได้ต้องช่วยกันทุกฝ่าย	ประสานความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน	 

เดก็เตบิโตขึน้มาเปน็คนอยา่งไรขึน้อยูก่บัการอบรมสัง่สอนของพอ่แม	่ผูป้กครอง	คร	ูผูด้แูลเดก็	ไมค่วรคาดหวงัใหเ้ดก็

ทำาและเป็นอย่างที่พ่อแม่ต้องการให้เด็กเป็น	แต่ควรปล่อยให้เด็กทำาและเป็นอย่างที่เด็กต้องการจะเป็น	ควรปลูกฝัง 

ส่ิงท่ีดีงามให้กับเด็ก	 เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	 เป็นเกราะป้องกัน	ท่ามกลางสังคม 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

7. ความรุนแรงในสังคม ชุมชน บ้าน มีผลต่อเด็กมากน้อยเพียงใด

	 ประเด็นความรุนแรงเป็นประเด็นที่อ่อนไหว	ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม	ชุมชน	บ้าน	มีผลอย่างมาก 

ต่อเด็กเพราะเด็กจะฝังความรู้สึกเหล่านั้นติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่	การให้เด็กรับรู้ถึงความรุนแรงในครอบครัว	

ไม่ว่าจะเป็นทางกาย	วาจา	การใช้คำาพูด	การแสดงออกของพ่อแม่ล้วนมีผลต่อเด็กทั้งสิ้น	 เด็กจะเกิดความก้าวร้าว

อย่างเห็นได้ชัดเจน	ผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังคำาพูด	 ไม่แสดงออกถึงความรุนแรงทางวาจาให้เด็กเห็น	 ได้ยิน	 เช่น	 

พูดคำาหยาบ	พูดเสียดสี	พูดนินทาว่าร้าย	เป็นต้น	เพราะเด็กจะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรม

	 เด็กไม่ควรรับรู้ความรุนแรงทางสังคม	ซึ่งอาจจะเห็นทางโทรทัศน์หรือฟังวิทยุ	เพราะถ้าเด็กรู้	เด็กจะสนใจ	

และมักจะมีคำาถาม	 ให้ต้องอธิบายในเรื่องนั้นๆ	นอกจากนั้น	 การที่ผู้ใหญ่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางการเมือง	 เช่น	 

การชุมนุมทางการเมืองโดยนำาเด็กเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วย	 ทำาให้เด็กซึมซับพฤติกรรมความรุนแรงตั้งแต่ปฐมวัย 

ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก	ทำาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะใช้ความรุนแรงทางกาย	วาจา	 ในการดำาเนินชีวิต	

หรอืแกไ้ขปญัหา	สง่ผลใหส้งัคมเกดิความแตกแยกและขาดความสามัคค	ีรวมทัง้ไม่ควรใหเ้ดก็ไดรั้บรู้ปญัหาท่ีเกดิข้ึน

ในครอบครัว	เพราะจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กในอนาคต	การให้เด็กเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	ทำาให้เด็กเกิด 

การเลียนแบบ	และซึมซับพฤติกรรมที่ไม่ดี	จนกลายเป็นความก้าวร้าว	ส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีในเด็ก

		สิง่ท่ีจะชว่ยให้ปญัหาเหลา่น้ีทุเลาลงคอื	การให้คำาแนะนำา	

อธบิาย	ชีแ้นะสิง่ท่ีเหมาะสมหรอืควรกระทำาให้แกเ่ดก็	หรอืในทาง

กลบักนัควรหลกีเลีย่งการแสดงพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม	รนุแรง

ใหเ้ด็กเหน็	ผูใ้หญต้่องระมดัระวังทัง้คำาพูดและการแสดงออก	 

ต้องไมแ่สดงออกถงึความรุนแรงใหเ้ด็กเหน็	ได้ยนิ	เช่น	พดูคำาหยาบ	 

พูดเสียดสี	พูดนินทาว่าร้าย	เป็นต้น

สรุป :	 ไม่ควรให้เด็กเห็น	พบ	 เจอ	พฤติกรรมความ

รุนแรงทั้งจากทางบ้าน	สังคม	ชุมชน	 เพราะเด็กจะเกิดการ

เลยีนแบบพฤตกิรรม	ซึง่ถา้ปฏบิตัจินเกดิความเคยชนิตดิเปน็

นิสัยจะกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว	
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8. กิจกรรมอะไรที่คิดว่าจะทำาให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว

	 พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	ครู	 มีความเห็นว่า	การที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองทำากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวจะทำาให้

เกิดสายสัมพันธ์	ความอบอุ่นในครอบครัว	กิจกรรมดังกล่าว	อาทิ	

	 -	กิจกรรมเล่นกีฬา	

	 -	กิจกรรมพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุด

	 -	กิจกรรมเล่านิทาน	อ่านหนังสือร่วมกัน

	 -	 กิจกรรมเล่นกับเด็ก	กอดเด็ก	อ่านหนังสือกับเด็ก	 ช่วยให้เกิดความรัก	ความอบอุ่น	และความสัมพันธ์ 

	 	 			ที่ดีในครอบครัว	

	 -	กิจกรรมวันสำาคัญพาเด็กไปกราบไหว้ญาติผู้ใหญ่	 ให้เด็กเห็นความสำาคัญของการมีญาติ	มีครอบครัว	  

	 	 	 ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

	 -	กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ	

	 -	กิจกรรมศิลปะ	

	 -	กิจกรรมท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ	

	 -	กิจกรรมทางศาสนา	

สรุป : กิจกรรมที่พ่อแม่ทำากับเด็ก	 ไม่ว่าจะเป็น	 เล่านิทาน	อ่านหนังสือ	 เล่นกับลูก	กอดลูก	ช่วยทำาให้เด็ก 

ได้รับความรัก	ความอบอุ่น	สร้างความสันพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว	
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ที่ปรึกษา
ดร.ศศิธารา	พิชัยชาญณรงค์	 เลขาธิการสภาการศึกษา

นางสาวจุไรรัตน์	แสงบุญนำา	 รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.สุทธศรี	วงษ์สมาน	 	 รองเลขาธิการสภาการศึกษา

นางทิพย์สุดา	สุเมธเสนีย์		 ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

คณะทำางาน
นางอรุณศรี	ละอองแก้ว	 	 หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้

นางประวีณา	อัสโย	 	 นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ

นางพัชราพรรณ	กฤษฎาจินดารุ่ง	 นักวิชาการศึกษาชำานาญการ

นางสาวกรกมล	จึงสำาราญ	 นักวิชาการศึกษาชำานาญการ

นางสาวมณีรัตน์	กรุงแสนเมือง	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวีระพงษ์	อู๋เจริญ	 	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววิภาดา	วานิช	 	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
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