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คำนำ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (ยู น ิ เ ซฟ) ประเทศไทย ได้ ด ำเนิ น การศึ ก ษาวิ จ ั ย และ     
จัดพิมพ์เอกสารสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย (3 - 5 ปี)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแสดงออก
ของเด็กในด้านต่างๆ ว่าทำอะไรได้ในแต่ละวัย ขณะเดียวกัน พ่อแม่     
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้   เข้าใจเด็กและปฏิบัติต่อเด็กโดยมีหลัก
ยึด เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณ ดร. สายสุร  ี จุตกิ ลุ
รองประธานกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ผู้เขียนเอกสาร “แนว
แนะหลักในการปฏิบตั ติ อ่ เด็กวัย 3 - 5 ปี ของผูด้ แู ลเด็ก ครู และ
อาจารย์” เพื่อเป็นแนวทางเป็นหลักยึดให้กับผู้ที่อยู่กับเด็กทำงานกับเด็ก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐาน
อันมั่นคงให้กับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป
				
			
(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ)
       			      เลขาธิการสภาการศึกษา
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สารบัญ
รักเด็กเป็นที่ตั้ง 	

หน้า

๑

ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 	

๒

เข้าใจกระบวนการและการพัฒนาตามวัยของเด็กอย่างรอบด้าน 	

๓

เข้าใจกระบวนการการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้ 	

๔

มีจินตนาการและค้นหาหรือสร้างสื่อเรียนรู้ที่ทำให้เด็กสนใจ สนุก 	
และอยากรู้เพิ่มเติม

๕

สนับสนุนเด็กให้แสดงความคิดเห็นให้เด็กคิดให้เด็กมีส่วนร่วม 	

๖

เป็นแบบอย่างที่ดีที่ไม่ตี ไม่เฆี่ยนเด็ก ไม่ก้าวร้าวทำร้ายทารุณ 	
และไม่ละเมิดทางกาย ทางเพศ ทางวาจากับเด็ก

๗

ชี้ชวนเด็กให้รู้จักตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 	

๘

เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างเด็ก 	

๙

สังเกตเด็กและพฤติกรรมเด็กอย่างต่อเนื่อง

๑๐

สัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
และผู้คนในชุมชน

๑๑

คำนึง “ประโยชน์สูงสุด” ที่จะตกอยู่กับเด็กเป็นสำคัญ  	

๑๒

แนวแนะหลักในการปฏิบัติต่อเด็ก
ของผู้ดูแลเด็ก ครู และอาจารย์

				
				
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะช่วงวัย 3 - 5 ปีนี้ เพื่อให้เด็กได้
สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ และดีที่สุดเท่าที่ผู้ดูแลเด็ก ครู และอาจารย์สามารถ
จะกระทำได้ มีหลักที่น่ายึดถือเป็นแนวแนะ (Guidelines)
พอสังเขปได้คือ

1. รักเด็กเป็นที่ตั้ง
ผู้ที่ทำงานกับเด็กและเพื่อเด็ก
ถ้าไม่รักเด็กคงจะทำงานไม่ได้ดี
ความรักที่มีต่อเด็กจะแสดงออกได้
ด้วยความห่วงใย หวังดีด้วยบริสุทธิ์ใจอยาก
ให้เด็กมีความสุข อยากให้เด็กได้เรียนรู้
และอยากให้เด็กพัฒนาเต็มที่
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2. ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
เวลาที่เราอยู่กับเด็กหลายๆ คนในกลุ่มหรือในชั้นในห้องเรียน เราอาจ
ปฏิบัติต่อเด็กอย่างไม่เท่าเทียมกันโดยไม่รู้ตัว เช่น รู้จักพ่อแม่เด็กเป็นส่วนตัว
รู้จักเกรงใจพ่อแม่เด็กที่มั่งมีกว่าคนอื่น หรือพ่อแม่เด็กที่รู้จักเจ้าของโรงเรียน หรือ
ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ หรือพ่อแม่ที่มีอิทธิพลในชุมชน หรือผู้ปกครอง
ที่ชอบนำของกำนัลมาให้ หรือเราอาจ “ไม่ชอบหน้า” พ่อแม่ผู้ปกครองบางคน
ฯลฯ เหล่านี้อาจทำให้เราเลือกปฏิบัติต่อเด็กบางคน ซึ่งมิบังควรเป็นอย่างยิ่ง
เด็กควรได้รับความเอาใจใส่และความสนใจเท่าเทียมกัน เสมอภาคกัน
ให้มากที่สุด ความยุติธรรมในสังคมจะเริ่มต้นถูกปลูกฝังตั้งแต่ในวัยนี้

2
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3. เข้าใจกระบวนการและการพัฒนา
ตามวัยของเด็กอย่างรอบด้าน
เด็กพัฒนาตามวัยตามธรรมชาติของเขา
เนื่องจากเด็กกำลังเติบโต ยังขาดประสบการณ์ เด็ก
ก็อาจทำอะไรตามใจชอบ อาจขาดวินัยในตนเอง
อาจไม่เชื่อฟัง อาจไม่เข้าใจบทเรียนหรือเรื่องต่างๆ
ที่เราพยายามจะสอนสั่ง ผู้ดูแลเด็ก ครู อาจารย์
ต้องเข้าใจว่า เด็กๆ จะค่อยๆ เรียนรู้ บางอย่างอาจ
ยังทำไม่ได้เพราะระดับวุฒิภาวะยังไม่ถึงขั้นก็ได้
ผู้ดูแลเด็ก ครู อาจารย์ จึงควรทำความเข้าใจ
ศาสตร์ของการพัฒนาเด็กในวัยนี้ รวมทั้ง
ความสำคัญที่เด็กต้องพัฒนาอย่างรอบด้าน
ยิ่งไปกว่านั้น คือ จะมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น
ตลอดเวลา เราจึงขวนขวายใฝ่รู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
จะทำให้เราเข้าใจเด็กได้ดีขึ้น และสามารถช่วยเด็ก
ให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น
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4. เข้าใจกระบวนการการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้
นอกเหนือจากเข้าใจการพัฒนาเด็กตามวัยแล้ว ในฐานะเป็นผู้อบรมเลี้ยง
ดูเป็น “มืออาชีพ” จึงต้องเข้าใจกระบวนการการเรียนรู้ของเด็กๆ ด้วย เช่น เด็ก
เรียนรู้จากการเลียนแบบ จากการฟังซ้ำๆ  จากการเล่นต่างๆ  จากการ “ลงมือทำ”
ด้วยตัวเด็กเอง จาก “การได้รับกำลังใจ” หรือคำชมเชย จาก “การมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง” จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมด จาก “การลองผิดลองถูก” ฯลฯ

4
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5. มีจินตนาการและค้นหาหรือสร้างสื่อเรียนรู้ที
่ทำให้เด็กสนใจ สนุก และอยากรู้เพิ่มเติม
ผู้ดูแลเด็ก ครู อาจารย์ที่เด็กรักและสนใจ มักจะเป็นผู้ที่มีความคิด
สร้างสรรค์ แสวงหาและหรือสร้างสื่อเรียนรู้ที่เด็กๆ ชอบ สนุกและเพลิน เรียนรู้โดย
ไม่รู้สึกว่าเป็นงานหนัก เหน็ดเหนื่อย น่าเบื่อ เป็นผู้รู้จักเร้าใจและกระตุ้นให้เด็ก
อยากรู้อยากเห็น รวมทั้งตัวผู้ดูแลเด็ก ครู อาจารย์เองก็แสดงความกระตือรือร้น
สนใจเรียนรู้ไปกับเด็กด้วย
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6. สนับสนุนเด็กให้แสดงความคิดเห็น

7. เป็นแบบอย่างที่ดีที่ ไม่ตี ไม่เฆี่ยนเด็ก ไม่ก้าวร้าวทำร้ายทารุณ

ให้เด็กคิด ให้เด็กมีส่วนร่วม

และไม่ละเมิดทางกาย ทางเพศ ทางวาจากับเด็ก

แต่ขณะเดียวกันก็ให้เด็กมีเวลาส่วนตัว มีเวลาคิดเงียบๆ  ให้โอกาสเด็ก
มีสมาธิจดจ่อกับงานที่ทำ หรือกิจกรรมหนึ่งๆ
ผู้ดูแลเด็ก ครู อาจารย์จะสนับสนุนให้เด็กเล่า พูดให้ความเห็น และ
หัดเป็นผู้ฟังที่ดีได้ด้วย รวมทั้งเรียนรู้ในการเคารพความคิดเห็นของคนอื่น
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ผู้ดูแลเด็ก ครู อาจารย์รู้จักใช้มธุรสวาจา เข้าใจวิธีการพูดหรือสื่อสาร
กับเด็ก เข้าใจพูด หว่านล้อมชี้เหตุชี้ผลให้เด็กเข้าใจกติกาและการมีวินัยในตนเอง
รู้จักอดทนและไม่แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราด ดุว่าด่าทอเด็กหรือบุคลากร
ในสถานศึกษา รู้จักวิธีระงับอารมณ์และมีความอดกลั้น รวมทั้งเข้าใจทำให้เด็ก
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
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8. ชี้ชวนเด็กให้รู้จักตนเอง
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
เด็กควรมีโอกาสหัดสังเกตและเรียนรู้
เกี่ยวกับตนเอง เช่น อวัยวะและหน้าที่ง่ายๆ ต่างๆ  
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ขณะที่เดินทางไป – กลับ
จากบ้านมาสถานศึกษา หรือศูนย์พัฒนาเด็ก
ให้เด็กเข้าใจเรื่องความปลอดภัยและอันตราย
ในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่เด็กสามารถเข้าใจได้

8
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9. เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างเด็ก
ความแตกต่างมีทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ความแตกต่างอันเนื่องมาจากพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภูมิหลัง
ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผู้ดูแลเด็ก ครู อาจารย์ต้องตระหนัก
และเคารพในความแตกต่างนี้ รวมทั้งนำความแตกต่างมาใช้ประโยชน์ในการเรียน
รู้ของเด็กและของกลุ่มเด็ก เป็นต้น

9
11/4/10 6:57:14 AM

10. สังเกตเด็กและพฤติกรรมเด็กอย่างต่อเนื่อง

11. สัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับพ่อแม่ผปู้ กครอง
และผู้คนในชุมชน

เพื่อเข้าใจเด็กให้ดีขึ้นและเพื่อสังเกตความปกติและไม่ปกติของการพัฒนา
ของเด็ก ถ้าเห็นความไม่ปกติและมีข้อสงสัย ควรนำเด็กให้แพทย์หรือผู้เชียวชาญ
ช่วยศึกษาเพิ่มเติม ให้ข้อคิดเห็น หรือเยียวยาแล้วแต่กรณี เช่น ความไม่ปกติ
ทางการได้ยิน การเห็น หรือการพูด เป็นต้น
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ผู้ดูแลเด็ก ครู อาจารย์ควรต้องใกล้ชิดให้มากกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อสนเทศเกี่ยวกับเด็ก เพื่อช่วยให้เข้าใจเด็กได้ดีขึ้น
อันจะนำไปสู่การช่วยเหลือในการพัฒนาเด็กแต่ละคนได้เต็มตามศักยภาพของเขา
นอกจากนั้น จะช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองเพิ่มความเอาใจใส่แก่ลูกของตนได้ดียิ่งขึ้น
บุคลากรต่างๆในชุมชนก็ควรนำเข้ามาช่วยเหลือสถาบันฯหรือศูนย์ฯ
และ/หรือ ช่วยเหลือเกื้อกูลใน
การพัฒนาเด็ก องค์กรต่างๆ
ในสังคมต้องเข้าใจเด็กปฐมวัย
ให้ดีขึ้น โดยที่ผู้ดูแลเด็ก ครู
อาจารย์จะมีส่วนช่วยเป็น
อย่างมาก เช่น การสนับสนุน
ให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
การมีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย
ในชุมชน การจัดให้ผู้รู้
ผู้เชี่ยวชาญในชุมชนมาให้ความ
รู้ความบันเทิงแก่เด็ก เป็นต้น
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12. คำนึง “ประโยชน์สูงสุด” ที่จะตกอยู่กับเด็กเป็นสำคัญ
ไม่ว่าจะประกอบการใดๆในสถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
หรือในชุมชน เช่น ความปลอดภัยของเด็ก สุขภาพทั้งทางกายและทางจิตของเด็ก
การเอื้อประโยชน์แก่เด็กไว้ก่อนถ้ามีทรัพยากรจำกัด การคำนึงถึงอนาคตของเด็ก
ที่จะมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้งในสถาบันการศึกษา
และชุมชน เป็นต้น
การดูแลอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยนั้นจะต้องดำเนินการโดย “มืออาชีพ”
มากขึ้นตามลำดับ แนวความคิดเดิมๆ เช่น การเป็นพี่เลี้ยงเด็กตามมีตามเกิดจะ
ต้องค่อยๆให้หมดไป เพราะเด็กในวัยนี้มีความสำคัญเหมือนเป็นฐานรากของ
การพัฒนาต่อๆไปในชีวิตของเขา การเป็น “มืออาชีพ” หมายความว่าจะต้องเป็น
คนมีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากลเหมือนเป็นแพทย์ พยาบาล หรือวิศวกร
และจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมสม่ำเสมอเหมือนอาชีพอื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อให้เด็กของเรามีคุณภาพและมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง

1. ดร. สายสุรี  จุติกุล
			
			

รองประธานกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ (กพป)
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
คณะทำงานเตรียมเอกสาร

1. นางทิพย์สุดา  สุเมธเสนีย์
2. นายเรืองศักดิ์  ปิ่นประทีป
3. นางธิดา  พิทักษ์สินสุข
			
4. ดร. วรนาท  รักสกุลไทย
			

หัวหน้ากลุ่มนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
กรรมการสมาคมอนุบาลศึกษา
แห่งประเทศไทยฯ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัย

ผู้ออกแบบและจัดรูปเล่ม
1. นางสาวจารุวรรณ  ภักตร์ผ่อง วาดภาพประกอบ
2. นางสาวศรันยา  อุปนาศักดิ์ จัดรูปเล่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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