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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (Early Childhood Care) หมายถึง
ผูที่ทําหนาที่ชวยเหลือครอบครัวของเด็กปฐมวัย (อายุต่ํากวา ๖ ป) ในการอบรมเลี้ยงดูเพื่อใหเด็กมี
การเจริญเติบโตและมีพัฒนาการตามวัย ทั้งรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมเต็มตามศักยภาพ
เพื่อที่จะอยูในสังคมไดอยางปลอดภัย และมีความสุข
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย แบงออกเปน ๑ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีค วามรู ความสามารถ ทักษะ มีคุณธรรม
ในการทําหนาที่ชวยเหลือบิดา มารดา หรือครู ในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กอายุต่ํากวา ๖ ป
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการทํางาน
ของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความรูทั่วไป
(๑) การสรางเสริมลักษณะนิสัยในการทํางาน
(ก) มีทัศนคติที่ดีตองานและสังคม
(ข) การปรับตัวในการทํางาน และมีมนุษยสัมพันธ
(๒) ความปลอดภัยในการทํางาน
(ก) การจัดสถานที่ สิ่งแวดลอม ใหถูกตองและปลอดภัย
(ข) การเกิดอุบัติเหตุและการปองกัน
(ค) การปองกันอันตรายที่เกิดจากสารเคมี หรือสิ่งของ ที่เปน
พิษตอเด็ก
(๓) การพัฒนาบุคลิกภาพ และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
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(ก) บทบาทหนาที่ของผูเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
(๑) ประสานสัม พันธระหวางเด็กกับพอแมและสมาชิก
ในครอบครัวไดดี
(๒) การพัฒนาตนเอง
(ข) จริยธรรม คุณธรรม และซื่อสัตยในการประกอบอาชีพ
(๔) กฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบอาชีพ
(ก) กฎหมายคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
(ข) กฎหมายการประกันสังคม
(ค) กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็ก และการใชแรงงานเด็ก
(ง) สัญญาจางและการบอกเลิกสัญญาจาง
๓.๑.๒ ความรูเฉพาะสาขาอาชีพ
(๑) จิตวิทยาในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
(ก) จิตวิทยาพัฒนาการ
(ข) จิตวิทยาการเรียนรู และการสื่อภาษาของเด็ก
(ค) จิตวิทยาครอบครัว สังคม
(ง) การฝกและสรางวินัยที่ดีสําหรับเด็ก
(จ) การกระตุนและสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรู
(ฉ) การปองกันและการแกไขปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ
ของเด็ก
(๒) การสรางเสริมสุขนิสัยทั่วไปในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
(ก) ความสะอาดรางกาย
(ข) การบริโภค
(ค) การเลนและของเลน
(ง) การพักผอน
(จ) การขับถาย
(๓) การเฝาระวังและสงเสริมการเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
(ก) ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
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(ข) ดานการเคลื่อนไหว การไดยิน การมองเห็น การพูด
(๔) อาหารและโภชนาการสําหรับเด็ก
(ก) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโภชนาการของเด็ก
(ข) การเตรียมและการจัดรายการ อาหาร นม และอาหารตามวัย
(ค) ปญหา สาเหตุการเบื่ออาหาร และแนวทางในการแกไข
(ง) ความตองการสารอาหาร สาเหตุของเด็กขาดสารอาหาร
(จ) หลักในการเลือกอาหารสด และเลือกอาหารใหถูกหลักอนามัย
(ฉ) ตารางในการจัดอาหารใน ๑ สัปดาห
(๕) การปฐมพยาบาล
(ก) การแกปญหาเฉพาะหนาในกรณีเกิดเหตุการณไมคาดคิด
(ข) การสําลัก
(ค) การประคบน้ําเย็น
(ง) การเช็ดตัวลดไข
(๖) กิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการเด็ก การเลน การเลือกของเลน
และสื่อใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
(ก) การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการสําหรับเด็กตามวัย
(๑) วัยทารก (แรกเกิด - ๑ ป)
(๒) วัยเตาะแตะ (มากกวา ๑ ป - ๓ ป)
(๓) วัยอนุบาลและชวงเชื่อมตอ (มากกวา ๓ ป - ๖ ป)
(ข) การเลน การเลือกของเลน และสื่อใหเหมาะสมกับเด็กตามวัย
(๑) วัยทารก (แรกเกิด - ๑ ป)
(๒) วัยเตาะแตะ (มากกวา ๑ ป - ๓ ป)
(๓) วัยอนุบาลและชวงเชื่อมตอ (มากกวา ๓ ป - ๖ ป)
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
๓.๒.๒ จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก
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๓.๒.๓ การพัฒนาตนเองของผูดูแลเด็ก
๓.๒.๔ ปฏิบัตหิ นาที่ตามกิจวัตรของเด็ก
(๑) การจัดสถานที่ สิ่งแวดลอม ใหถูกตองและปลอดภัย
(๒) การเตรียม วิธีการเก็บรักษา และการทําความสะอาด วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชสําหรับเด็ก
(๓) การอุมเด็กในทาตาง ๆ
(๔) การอาบน้ํา ทําความสะอาดรางกาย และสระผมเด็ก
(๕) การจัดเตรียมที่นอน และทานอนของเด็ก
๓.๒.๕ สังเกตและบันทึกความเจริญเติบโตพฤติกรรมพัฒนาการดานตาง ๆ
ของเด็ก
(๑) การบันทึกการพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
เกี่ยวกับเด็ก
(๒) การบันทึกการพัฒนาดานการเคลื่อนไหว การไดยิน การมองเห็น
การพูด
๓.๒.๖ อาหารและโภชนาการสําหรับเด็ก
(๑) การเตรียมนม และอาหารตามวัย สําหรับเด็ก
(๒) วิธีการปอนอาหารทารก
๓.๒.๗ การปฐมพยาบาล
(๑) การแกปญหาเฉพาะหนาในกรณีเกิดเหตุการณไมคาดคิด
(๒) การสําลัก
(๓) การประคบน้ําเย็น
(๔) การเช็ดตัวลดไข
๓.๒.๘ จัดกิจกรรมเสริม สรางพัฒนาการเด็ก การเลน การเลือกของเลน
และสื่อใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
(๑) จัดกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับพัฒนาการสําหรับเด็ก
ตามวัยดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคมในวัยตาง ๆ
(ก) วัยทารก (แรกเกิด - ๑ ป)
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(ข) วัยเตาะแตะ (มากกวา ๑ ป - ๓ ป)
(ค) วัยอนุบาลและชวงเชื่อมตอ (มากกวา ๓ ป - ๖ ป)
(๒) การเลน การเลือกของเลน และสื่อใหเหมาะสมกับพัฒนาการ
สําหรับเด็กตามวัย ดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม ในวัยตาง ๆ
(ก) วัยทารก (แรกเกิด - ๑ ป)
(ข) วัยเตาะแตะ (มากกวา ๑ ป - ๓ ป)
(ค) วัยอนุบาลและชวงเชื่อมตอ (มากกวา ๓ ป - ๖ ป)
๓.๓ ทัศ นคติ ประกอบดว ย การปฏิบัติ งาน การตรงต อเวลา การรัก ษาวินั ย
มีความซื่อสัตย และประหยัด
(๑) การสื่อความหมายที่สุภาพออนโยน และมีประสิทธิภาพ
(๒) การปฏิบัตติ อเด็กดวยความเขาใจและเอื้ออาทร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

