มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)

การดูแล การเรียนรู และพัฒนาการเด็ก
(Children’s Care,Learning and Development)
ฉบับราง (สิงหาคม 2550)
กอนนําไปทวนสอบกับสถานประกอบการ
ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงาน (Outcomes) จากการประชุมปฏิบัตกิ าร
การพัฒนามาตรฐานอาชีพ การดูแล การเรียนรู และพัฒนาการเด็ก
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2550
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2550
โดย
คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
2550

คํานํา
ตัวอยางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก ฉบับราง
กอนนําไปทบทวนกับสถานประกอบการ ฉบับนี้เปนผลลัพธ (Outcomes) หรือผลการปฏิบัติงานที่ได
จากการประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานอาชีพผูดูแลเด็ก ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน
อาชีพจากสถานศึกษา ประกอบดวย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร
ธานี และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รวมทั้งสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยไดจัดประชุม 2 ครั้ง ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน จังหวัดนนทบุรี
คื อ ครั้ ง ที่ 1 ระหว า งวั น ที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2550 และครั้ ง ที่ 2 ระหว า งวั น ที่ 14 – 17
สิงหาคม 2550 ตามลําดับ
เนื่องจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ NVQ สาขา การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการ
เด็ก ของประเทศอังกฤษ นั้นไดพัฒนาไวจนใชไดผลและเปนที่นาเชื่อถือ อีกทั้งไดใชเวลายาวนานในการ
ปรับปรุงแกไข จนเปนที่ยอมรับกันวาใชการไดและเปนสากล ดังนั้น ขอมูลของมาตรฐานในเอกสารฉบับ
นี้ จึงใชการวิจัยเอกสารและเว็บ (Desk & Web Research) จากมาตรฐาน NVQ ดังกลาว เพื่อใชเปน
ตนแบบฉบับรางสําหรับการจัดตั้งมาตรฐานอาชีพของไทยตอไป อยางไรก็ตาม ถึงแมมาตรฐานฉบับที่
รางขึ้นครั้งนี้จะไดดําเนินรอยตามมาตรฐานของอังกฤษ แตก็ยังไมใชขอยุติ เนื่องจากยังเปนฐานขอมูล
ขั้นเตรียมพรอมกอนนําไปปรึกษาหารือ ทบทวนกับผูแทนหลัก (Key representativies) จากสมาคม
วิชาชีพ และผูเชี่ยวชาญทางการดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็กจนเปนที่ยอมรับกันเสียกอน
เอกสารนี้ ตองการแสดงรูปแบบหนึ่งของมาตรฐานอาชีพและโครงสรางของคุณวุฒิที่ใชกันเปน
หลัก อีกทั้งมาตรฐานที่ปรากฏอยูก็เปนเพียงการรางขั้นกอนเทานั้น ยังไมใชมาตรฐานตัวจริง จึงยอมมี
ขอบกพรองจะตองปรับปรุงแกไขในลําดับตอไปอีกหลายครั้งจนกวาจะเปนมาตรฐานฉบับจริง และใชเปน
แนวทางสําหรับผูที่จะจัดตั้งมาตรฐานอาชีพจะสามารถดําเนินงานไดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป อันจะ
นําไปสูการพัฒนามาตรฐานอาชีพและศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใหเจริญกาวหนา พรอมที่จะเปน
พลังขับเคลื่อนในการแขงขันกับนานาประเทศตอไป
คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานอาชีพ การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สิงหาคม 2550
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สารบัญ

การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
การดูแล การเรียนรู และพัฒนาการเด็ก
หนา
ก–1
ก-2

คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)
สาขา การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
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(Children's Care, Learning and Development)
สวนที่ 2

รายละเอียดของคุณวุฒิและโครงสรางคุณวุฒิ
VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรู และพัฒนาการเด็ก
VQ/TVQ3 การดูแล การเรียนรู และพัฒนาการเด็ก
VQ/TVQ4 การดูแล การเรียนรู และพัฒนาการเด็ก

สวนที่ 3

ขอกําหนดของมาตรฐาน ขอสรุปหนวยและรายละเอียด
ของหนวยยอย (Unit Summary and Element Details)
VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรู และพัฒนาการเด็ก
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สวนที่ 4

แผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map) ของงานอาชีพการดูแล การเรียนรู
และพัฒนาการเด็ก
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สวนที่ 5

ขอเปรียบเทียบโครงสรางคุณวุฒิการดูแล การเรียนรู และพัฒนาการเด็ก
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สวนที่ 6

ความสามารถในการประกอบอาชีพของผูไดรับคุณวุฒิการดูแล การเรียนรู
และพัฒนาการเด็ก
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สวนที่ 7

คําศัพทหลัก และ ศัพทเฉพาะวงการ
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สวนที่ 8

คณะทํางานและการประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ การดูแล การเรียนรู และพัฒนาการเด็ก
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ก-2

2-1
2-2
2-5
2 - 10

สวนที่ 1
ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)
สาขา การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
(Children's Care, Learning and Development)



(Occupational Standards and Vocational Qualifications)

ก)*

ก+,*-

.ก+)/ก

(Children's Care, Learning and Development)
       ก ก  กก ก !" # $
%  &"&'( )! $ %* (+#ก ,- (&"&'(
$  ก  ./ก0   ก# 1&" #%&2* (#3 %  ก+4'  ($
*- (%  &"&'( 5 6 7/"(ก กก8#3 9%"( $ ก&'( &")! 4(:
     $  ก, ก   กก ก') #3 , 2,
, 3 , 4 !
• , 2 ก, ก  กก
(Level 2 NVQ in ChildrenLs Care, Learning and Development)
• , 3 ก, ก  กก
(Level 3 NVQ in ChildrenLs Care, Learning and Development)
• , 4 ก, ก  กก
(Level 4 NVQ in ChildrenLs Care, Learning and Development)
.

- %'W! 8, 2ก&")%&"%Xก') X$)%'),1%8



  :)- ก)* , ก+,*-

.ก+)/ก ;-<=>.?: ?

%,)8 5)%'),,&"&'( ก"- (ก,กกก4 /( 16 #Z (&5( ,
- (ก) $ ( ,ก)! $ &"&"48()!" ก ก ก ก 7/(" 4 , /(
• %  ,5(กก(
• . +,5(ก
• , &",5(ก
• 1ก&"5(ก&", - (ก
• [(
• %  5(กก8  /ก4กก8
• . +ก
• [( &"-,5(ก ก) ! #ก
• [(,
• กกก-
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• ก,ก8( 6 $ 
• ก4ก "! 6  8 Surestart programmes
- %(ก !   , 2  3 ก ก,,#3 -5 !5  %'),1%&" (&'(
,#ก, ,กก[( %8 ,() 8$ , 3 )) 8$ , 4 )%'),1
&",&,&$ ก  ' 4ก % ,%  )! &.$ . +8( 6

   ).? 2 :)-ก)* ก+,*
. ก+)/ก
1%      $ , 2 % $ ก#_, 8(
 - $4#3 8 ( $   ก   ก    ก  ( )! ก./ ก0- ( ก 8  (
)ก)  &5(ก$)'  ')! #/ก0X , 54/(ก"- (ก,ก%()! &ก0
ก"ก,ก ก  ก ก&'( ก./ก0- (ก &5(1&",&,&$ (  !" 6
กก  8
• 1 85 (ก
(nursery assistant)
• 4) &"$ . +,5(ก
(crèche worker)
• 1 8 ก./ก0.0
(special educational needs assistant.)

   ).? 3 :)-ก)* ก+,*
. ก+)/ก
1 %     $  , 3  % $ ก#_ ,  (  [# ก+ %" ( &"
ก" - (ก,  ' W-$4&" )%ก, ก&'( ก./ก0*$ (+ก&"
ก"ก,ก ก  กก , 5 ( ' W$   !" 6 
)%'),1%&" (ก4./ก0$ )& 1%&"&'( %)! %( &"ก"- ( 1efก
)! 1$)'  '$ ( 5 6  8
• 1ก
(childminder)
• 1$)'#/ก0$ %  ,5(กก(
(daycare supervisor)
• 1$)'#/ก0$ %  ,5(กก8 
(pre-school supervisor)
• 1 8)! ก1#ก (
(SureStart worker)
• 1&"", &",5(ก
(Homestart visitor)
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•
•
•
•

,$ %  ,5(ก- ( 
(community nursery nurse)
4) &" ก$) 8)! ก1#ก (
(SureStart development worker)

%,      , 3 #3 %,-5 !5  %'),,&"
,&,&$ ก&'( ,#ก,ก)!  ,- (ก[( 7/"( 44 (,1 ,$ ก$)'  '
,&,&#3 1 " W)! 1&"&'( % 1&"X8) &",1 ,ก"ก,ก)! $)กกX8$)
 ) 8,(,$ , 3 81#_,$ , 3 &"X8,&,&$ ก,1 ,8 ก #3 1$)'  '
(1 8( [( 44% $4X8%,)8 5)%)! X8 !" $))ก  8
% ,&ก) 8&",(,

   ).? 4 :)-ก)* ก+,*
. ก+)/ก
1  -  8  #_ ,  (  $  , 5  (%  , 1  ,ก    ,,  .0ก  )+
 - (- $ ,%($ ก ก  กก ก&'( )! ก./ก0
, 5 )%ก,1#_,(     )! ก4กก 1 !"
 8(- (  &",&,&$ , 4 !
• 1 !" [(! -8ก"ก,ก
(childminding network co-ordinator)
• 1$)'  'กก8 
(pre-school adviser)
• 14ก/1,)%8 ก(
(centre manager)
• !5 &"ก./ก0.0 (ก1# % (
(area Special Educational Needs Co-ordinator (SENCO))
• 1#_,( ,%(7/"($ &ก0-5 %($  ก ,
(senior practitioner involving high-level skills with children and families)
.
%,      , 4 5 %'),14ก)! 1#_,( ,
1 ' 1$)'  '% ,%  1&'( ) 8 541-8#_,( 4กก# 1ก! ก
() 8 !" 6 &"4'#3 %'),,&,&"  8 ก$),ก- ก)! 1# &"*
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ก->-

 :)-ก)*

ก+,*-


. ก+)/ก

ก)  5)%'),1-%8   5 6 &"%  ก&'( ,- (( X
 8 4ก,1 85(ก X#%8,14กก5(ก
, 2
D*-EFกG

D*-H,

(Trainee)

(Assistant)

, 3
>.>- .กG

, 4
GD*-I.)ก

D*-I.)ก

(Supervisor/Officer)

(Deputy)

(Manager Officer)

ก->-Iก ).? 2
[ ก%8( 6 $ ก)  ก 8[ &ก0 ก%(ก 4ก% ,
  X& , 2 - (    7/"( 4 /( :
•    , 2  ก%-*%( %-*)! %-$ ก&'(
(Level 2 NVQs in Health and Social Care, Health or Playwork)
•    , 3  ก ก  กก
(Level 3 NVQ in ChildrenLs Care Learning and Development)
•    , 3  !" 6  /(ก%-*%( (ก) 8%)
%-$ ก&'(
(Other Level 3 NVQs including Health and Social Care (Children and Young People) and
Playwork)
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ก->-Iก ).? 3
[ ก%8( 6 $ ก)  ก 8[ &ก0 ก%(ก 4ก% ,
  X& , 3 - (    7/"( 4 /( :
•    , 3  กก  กก ก%-*%((
ก) 8%) %-$ ก&'(
(Level 3 NVQs in ChildrenLs Care Learning and Development, Health and Social Care
(Children and Young People) and Playwork)
•    , 4  กก  กก
(Level 4 NVQ in ChildrenLs Care Learning and Development)
•    , 4  !" 6  /(ก%-*%( (ก) 8%)
%-$ ก&'( )! ก4ก
(Other Level 4 NVQs including Health and Social Care (Children and Young People),
Playwork or Management)
•    , 5 [ก#_,( $ -5 %(, ก,ก ,
(Level 5 Higher National in Advanced Practice in Work with Children and Families)
ก->-Iก ).? 4
%,&"%(-/5 % &'$)1#_,( [ X#%8 !" 6 X  8  ก% )! ก
&'(  %(  8(- ([ ก%)8(ก)  ก 8[ &ก0ก%(ก 7/"(
 /(
•    , 4  !" 6 [ก%-*%( (ก) 8%)
%-$ ก&'( )! ก4ก
(Other Edexcel Level 4 NVQs including Health and Social Care (Children and Young
People), Playwork or Management)
•    , 5 [ก#_,( $ -5 %(, ก,ก ,
(Level 5 Higher National in Advanced Practice in Work with Children and Families)
• ,!5  (Foundation Degrees )
• , &" #Zก 6 (  %()! ก, (Degrees in Early Years subjects,
Social Work or Nursing )
• #WW[& ก./ก0 (Post Graduate Certificate in Education )
• ก4กกefก*1 ' (Management and leadership training.)
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> .กก

H,<=>.? :J*,K+)/ก ก)*

ก+,*-

.ก+)/ก

)กกy+8  #3 %"(&"%'W$ กefก)-5 !5  7/"(41ก&,8 ก ,
ก( 4(- (ก&'( $ 8 )กกy+8  4ก8 /(  &5()&"
X,ก% ,%  X# /(กy+ !" 6 &"X,4กez8( 6 [/กy+  &"#3 ,
 $ !" (%&2ก%'W$ ก&"4{|() - (ก

> .กก (Principles )
• %%ก- (ก#3 %"(%'W
• 1#_,( %8 8)! $ ก ก  กก 7/"(18 ก0- (
กefกก$),ก
• 1#_,( &'( 8ก,8 8 , 7/"(#3 1&"%8 $ ก ก 
 กก &5(#3 1$)ก./ก0ก8ก#3  ก
H, (Values)
•  (ก%&2) - (ก #3 . +&"%'W$ ก#_,( ก
ก
• ,กก0 ก8(ก#" #(#3 8  ก '#_,
• % ,%  % *8  ก#_,&"X8&8&ก
• % ,%  %- - (ก#3 8&"- (ก
• ก#3 ,# *&(ก*- (ก $)กX[ ก%1 Wก,
%"(&&)%ก,% - (ก
• ก8 ($ ก !)8 ก (ก$ &(,ก #3 %"(%'W&") ก$
ก ก&ก
• 8ก ก0- &"#3 ,- (ก )%8ก4 8$ ก)8(
ก#ก#} (
• &(    &ก08  4 ก,8()%!" % ,%  $)ก
#%,ก+ก8ก 8(ก(-(
• ก#_,( &"&"%  (ก1%& ก%()!" กกX-#,#(
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*-

+L-:I (Knowledge and understanding)
$ !" (-$4$ 8) 8 (X8 /() 8 !" 6) 4,X#3   8( 4
• ก%!" %&"#%&2*ก"- (ก,ก 8  ,- (ก1ก
• ก กก
• %-*# *
• ก#_,( ก,) 8( !" กก#" - 
• กก0# *- (ก
• %8(% กก#" #()8(- (ก
• efก  

MG:ก)=+G (Guidance on implementation)
ก'  ( $ , &"" -/5 :  &(%'),1ก1#
(Managing the extended age range: guidance for tutors and assessors)
$ ก4,8 8(, - (%'),1#_,( 8 -(44'กก X#  8(  8
• 1ก
• 1#_,( ก,ก&" ก%(ก8 
• 1&"{}%%( &"18 ก#_,( $ . +ก
• 1#_,( ,,,ก $)8
• 1#_,( 8ก, ,$  #_,( !5  $ กก
-   ' !" $)1%-$4 /(ก#_,( &" ก"- (ก,, &""-/5 [#3 &") 8&"
203, 303  403 7/"(#3 ) 8&" (ก)ก  ก"ก,, [&5() () 8&")!
# - (1%&" 8 , - (ก&"1%&'( )
%"(%'W&" (%(ก8%,%'), 8( &""-/5   &"X8$ 8% 1% (
-$4$  ก- (ก, 5(8 0 /( 16 #Z 1%4 (%(%
( 8 )ก  $ ก#_,( )
1%4'#3  (กy+&"X# !" %8(% ก#" #()8(- (ก (4ก 8( 
,) /"(%8 ก 8(,) /"() 1%ก"ก,ก 8[ $ 8()8(
กก%8 ก( X8  $)1%#%,ก+ก&'( ก,ก&ก 8(,  8
8()($)%()&"& %!" ก ก) $  8 X#
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L-  =<=>.?L-ก=>))-*- (Guidance for knowledge requirements)
 ).? 2
$ , 2 1%%(% &"$ -$4X)%-  %,- (, 2
5 ก"ก,ก%(&ก0&"ก"- (ก,%-( &"&')! %-( &"
1% , 2 -$42#_% 2+ก,ก, ก- (ก ([#ก4% 2+
ก, )  5%#X( 5
•  $ ก &"%'W- (ก$ 8,- ( 8 ( 
•  (ก&"4#,#" กefก 8(, ก- (ก
 ).? 3
$ , 3 1%% $ $ ก4ก&"7,7 7/"( !" [(ก,&0 : Xก8 ก)+
- X 8( % %() &")1 %,- (, 3 % ,$  &ก0
-$4$)% 2+ก
1%, 3 $ $ , 2 , 3 %#X( 5
• -$4&0 &"ก"ก, ก- (ก
•  5&"%( /(% &", /( (ก- (ก  8 ( กX8ก 
- (ก)
• ) ก /(%"(&"%  &28 ',-5 ก  #,, - (ก
 - (ก
• -$4 /(2#,#" กefก 8()%  (ก- (ก
 ).? 4
$ , 4 1%%   &(&" ก ( $ ก, !5   8(ก( 6 :
# - &"$ (1   X8% ก#|W)&"X884ก-/5 %,, 4 %( /(
ก  ( 8() ก)+  - $ %-&"&'( )! %-( &"
$ , 4 1%% $ &"X,$ , 2 , 3 , 4 %#X( 5
• ก# &0 %'W- ( กก
• -$4 (/ 2#_, &0 ก4&"ก"- (ก, 7/"( &28 กefก
• ) ก /(ก ก- (กX8ก) % &")(X8กefก  &"
 (ก&"&4($ ,ก กก&")%กก8ก ก&")(
4$)ก-/5 ', 
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กI.)กกNH,O (Managing transitions)
1% (กกy+&"X#- (2&"4 8ก&ก 8( 8 - (  8(&" ก-/5 $ 8 (
 8 - ( 4ก-/5 $ 8( $ 8() /"( 1%%   &"ก 8[ &"X#%,ก+ก,
ก&" 8(, &"1%X#_,( 81% (-$4)กก- (ก4ก 8[ #% ก &ก
, 8(  7/"($ &" 54&'$)-$4 ) 8&" 203, 303  403
ก<.G+ก+)/ก (Child observations )
ก%(กก ก '% $ # - ({}%%( - (1%  7/"(#3 %8 ) /"(- ()ก  ก
%(ก&5() (X 8( 4 8 กy+ก#_, )! 8 &"1% ( /(X 8( 4
&0 )&0 $ ก'  ก, &/กก%(กก 1%! ก&0 &")ก,%"(
&"4 ก# ก,%"(&"1%   8 ก! ก 4%4 + /(&0 &"#[ +8 ก%(ก
ก- (ก4ก 8(&5() 8$ -ก ก%(กก&'ก4#3 %, & 44
#3 %"(&" (ก&5()&"4 2, /(2ก#_% 2+$ ก8ก 6
#*- (ก 6 #3 X#XX8$  #*- (ก&"$ #3 )ก   (Xก)
8)! 1  (#3 #*&"X8,ก
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สวนที่ 2

รายละเอียดของคุณวุฒิ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)
สาขา การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
(Children's Care, Learning and Development)



 

(Occupational Standards and Vocational Qualifications)
  1 (17   2550)
ก ก !กก

 

/   (Sector/Subject Category)

01 Health, Public Services and Care
#$ # 

/   (Sector/Subject Subcategory)

01.5 Child Development and Well Being
9: 

VQ/TVQ2 : ก@A

กBCAD  EกB@Fก

VQ/TVQ2 in Children's Care, Learning and Development
C BC@ IJKDJ

C BC@LJ
VQ/TVQ2 ก@A กBCAD  EกB@Fก
VQ/TVQ2 in ChildrenMs Care, Learning and Development
VQ/TVQ2 ก ,-./ ก #0-1./230 ก ,4ก 501 1/2

C BC@LJ
(7828$ 289 2: ; 1 20; 10 กก= > 2550)
TQ XXXXXX (Reference: G82N 21)
VQ/TVQ2 ก ,-./ ก #0-1./230 ก ,4ก
J 820 9@93 K#

52 1   9@93
I; 9@93
50$# 028 9@93
20;>L10ก 28
209,1 #ก 28
209,1 #ก  กก M0#82L
0, 9@93
  
/  
#$ #  
/  
]^ 00 2;_> ก #0-1
20;>L10 ก  09>2L
209,1 # ก  09>2L
ก/9$> #9
_  1

VQ/TVQ - Thai Vocational Qualification
01 Health, Public Services and Care
01.5 Child Development and Well Being

16-18, 18+, 19+
c-1>2 1 28 9@93]L1 K,128ก >0c$ 09ก50$#]^ 00 6 50$#
d0ก/9$> ก. ef; g050$#82 28 ./]L1 c$ 050$#/I ก 1 50$#] กก/9$>

( 9@930: L1 ก 50$#>J0> 7 50$#)
$0ก 8 _  1
ก 8,1#: 50$#,2 0:
NOC
ก O ก P NOCQEJEQ (Group A P Mandatory Units)
NEKLJNOCDJJ
>1  >2>20ij;,
Contribute to positive relationships
,-./  >/ ,2#d51,4ก
Help to keep children safe
$ >230 ก  ,4ก
Support childrenos development
$ >ก 230 L0 d0ก ,-./ ก #0-1./230 ก  ,4ก
Use support to develop own practice in childrenos care, learning and
development
]2,L#>./2กr  .,/1 >d515> ก28  >L1 ก  ,4ก
XXX05
Unit 205: Prepare and maintain environments to meet childrenos needs
$ >ก /$0./ก #0-1 ,4ก
XXX06
Unit 206: Support childrenos play and learning
XXX01
Unit 201:
XXX02
Unit 202:
XXX03
Unit 203:
XXX04
Unit 204:

2-3

J/103/3382
L/103/3383
R/103/3384
D/103/3386

K/103/3388
M/103/3389

VQ/TVQ2 ก ,-./ ก #0-1./230 ก ,4ก 501 2/2
NOC
XXX07
Unit 207:
XXX08
Unit 208:
XXX09
Unit 209:
XXX10
Unit 210:

ก O L. NOCB 9ก (Optional Units)

NEKLJNOCDJJ

$ >ก ^ 0g0ก/9$>;>i 
Contribute to the effectiveness of teams
$ >230 ก   ก./,4ก #9L;^ ก$ 3 u
Support the development of babies and children under 3 years
$ >,4กก ./Mr
Support a child with disabilities or special educational needs
$ >ก /$0 ,4ก
Support children and young peopleos play

2-4

H/102/8707
H/103/3390
K/103/3391
J/101/7716

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)
ฉบับรางครั้งที่ 1 (17 สิงหาคม 2550)
กอนนําไปทวนสอบกับสถานประกอบการ

ประเภทของภาคอาชีพ/สาขาวิชา (Sector/Subject Category)

01 Health, Public Services and Care
ประเภทยอยของภาคอาชีพ/สาขาวิชา (Sector/Subject Subcategory)

01.5 Child Development and Well Being
ชื่อคุณวุฒิวิชาชีพ

VQ/TVQ3 : การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก

VQ/TVQ3 in Children's Care, Learning and Development
รายละเอียดคุณวุฒิและโครงสรางคุณวุฒิ

รายละเอียดของคุณวุฒิ
VQ/TVQ3 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
VQ/TVQ3 in Children’s Care, Learning and Development
VQ/TVQ3 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก หนา1/1

รายละเอียดของคุณวุฒิ
(ฉบับรางปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2550)
TQ XXXXXX (Reference: G82N 21)
VQ/TVQ3 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไทย

รหัสอางอิงของคุณวุฒิ
ชื่อคุณวุฒิ
หนวยงานรับรองคุณวุฒิ
วันเริ่มตนการรับรอง
วันสุดทายการรับรอง
วันสุดทายการออกประกาศนียบัตร
ชนิดของคุณวุฒิ
ประเภท ของภาคอาชีพ/สาขาวิชา
ประเภทยอย ของภาคอาชีพ/สาขาวิชา
จํานวนชั่วโมงการเรียนรู
วันเริ่มตนของการอนุมัติ
วันสุดทายของการอนุมัติ
กลุมอายุ
โครงสราง

VQ/TVQ - Thai Vocational Qualification
01 Health, Public Services and Care
01.5 Child Development and Well Being

16-18, 18+, 19+
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิจะตองไดรับการประเมินผานทุกหนวยจํานวน 5 หนวยใน
กลุม ก. ซึ่งเปนหนวยบังคับ และจะตองผานหนวยเลือก 2 หนวยจากกลุม ข
และผานหนวยเลือกเพิ่มเติมอีก 2 หนวยจากกลุม ข หรือ กลุม ค
(คุณวุฒินี้ ตองการหนวยสมรรถนะรวม 9 หนวย)
สวนประกอบของโครงสราง
ประกอบดวย: หนวยดังนี้
หนวย
กลุม ก – หนวยบังคับ (Group A – Mandatory Units)
รหัสของหนวยอางอิง
พัฒนาและสนับสนุนความสัมพันธที่ดี
XXX01
Unit 301: Develop and promote positive relationships
พัฒนาและรักษาสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคงของสิ่งแวดลอมสําหรับ
XXX02
เด็ก
Unit 302: Develop and maintain a healthy, safe and secure environment for
children
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก
XXX03
Unit 303: Promote children’s development
สะทอนผลที่เกิดและพัฒนาการปฏิบัติงาน
XXX04
Unit 304: Reflect on and develop practice
ปกปองและสงเสริมสิทธิของเด็ก
XXX05
Unit 305: Protect and promote children’s rights
2-6

หนวย
XXX06
Unit 306:
XXX07
Unit 307:
XXX08
Unit 308:
XXX09
Unit 309:
XXX10
Unit 310:
XXX11
Unit 311:
XXX12
Unit 312:
XXX13
Unit 313:
หนวย
XXX14
Unit 314:
XXX15
Unit 315:
XXX16
Unit 316:
XXX17
Unit 317:
XXX18
Unit 318:
XXX19
Unit 319:

กลุม ข. หนวยเลือก (Optional Units)

รหัสของหนวยอางอิง

วางแผนและจัดสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กและครอบครัว
Plan and organise environments for children and families
สงเสริมการพัฒนาทางกายและสุขอนามัยของเด็ก
Promote the healthy and physical development of children
สงเสริมใหเด็กมีความเปนอยูที่ดี และมีความยืดหยุน
R/103/3399
Promote children’s well-being and resilience
วางแผนและสงเสริมโครงสรางหลักสูตรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Plan and implement curriculum frameworks for early education
ประเมินผลความกาวหนาของเด็ก ตามโครงสรางของหลักสูตรสําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
Assess children’s progress according to curriculum frameworks for early
education
เปนผูนําในกลุม
Provide leadership for your team
วางแผนและสงเสริมสิ่งแวดลอมที่ดีสําหรับทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
Plan and implement positive environments for babies and children under
3 years
สงเสริมการเขามามีสวนรวมเพื่อประโยชนของเด็กและครอบครัว
Support early intervention for the benefit of children and families
กลุม ค. หนวยเลือก (Optional Units)

รหัสของหนวยอางอิง

ใหการดูแลทางดานรางกายเพื่อสงเสริมสุขอนามัยและพัฒนาการของทารกและ
เด็กอายุต่ํากวา 3 ป
Provide physical care that promotes the health and development of
babies and children under 3 years
ใหความชวยเหลือพอแมในความตองการดานการรูหนังสือ ตัวเลขหรือภาษา
Contribute to supporting parents with literacy, numeracy or language
needs
ดํารงรักษาและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงดูเด็ก (เรื่องการเลี้ยงดูเด็ก)
Maintain and develop a childminding business
ทํางานรวมกับครอบครัวเพื่อสงเสริมการพัฒนาและการเรียนรูของเด็ก
Work with families to enhance their children’s learning and development
วางแผนและชวยเหลือการเลนดวยตนเอง
Plan for and support self-directed play
สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีใหกับเด็กและครอบครัว
Promote healthy living for children and families
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หนวย
XXX20
Unit 320:
XXX21
Unit 321:
XXX22
Unit 322:
XXX23
Unit 323:
XXX24
Unit 324:
XXX25
Unit 325:
XXX26
Unit 326:
XXX27
Unit 327:
XXX28
Unit 328:
XXX29
Unit 329:
XXX30
Unit 330:
XXX31
Unit 331:

กลุม ค. หนวยเลือก (Optional Units) (ตอ)
ดูแลเด็กที่บาน
Care for children at home
ชวยเหลือเด็กที่มีความพิการและมีความตองการการศึกษาพิเศษและครอบครัว
Support children with disabilities or special educational needs and their
familie
ใหครอบครัวไดพัฒนาทักษะการเปนพอแม
Empower families through the development of parenting skills
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนรูขั้นตนของเด็ก
Use Information and Communication Technology to support children’s
early learning
สนับสนุนการใหบริการในชุมชนใหแกเด็กและครอบครัว
Support the delivery of community based services to children and
families
สนับสนุนและถายโอนความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงในดานการเรียนรูของ
วัยรุนและเด็กบริบทของการพัฒนา
Support the child or young person’s successful transfer and transition in
learning and development contexts
ปองกันเด็กจากอันตราย
Safeguard children from harm
ชวยเหลือเด็กที่มีประสบการณที่ถูกการทํารายดานจิตใจ
Support children who have experienced trauma
ดูแลเด็กภายในศูนย
Administer provision within the childcare setting
ทํางานรวมกับคณะกรรมการจัดการ
Work with a management committee
ริเริ่มและใหมีการบริการใหแกเด็กและครอบครัวดําเนินตอไป
Establish and maintain a service for children and families
ชวยเหลือเด็กและครอบครัว โดยการออกเยี่ยมบาน
Support children and families through home visiting
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รหัสของหนวยอางอิง

หนวย
XXX32
Unit 332:
XXX33
Unit 333:
XXX34
Unit 334:
XXX35
Unit 335:
XXX36
Unit 336:
XXX37
Unit 337:
XXX38
Unit 338:
XXX39
Unit 339:
XXX40
Unit 340:
XXX41
Unit 341:
XXX42
Unit 342:
XXX43
Unit 343:
XXX44
Unit 344:
XXX45
Unit 345:
XXX46
Unit 346:

กลุม ค. หนวยเลือก (Optional Units) (ตอ)
จัดใหครอบครัวมีสวนรวมในสถานใหบริการดูแลเด็ก
Involve families in the childcare setting
รับพนักงานใหมโดยมีการคัดเลือกและใหการดูแล
Recruit, select and keep colleagues
เสนอบริการใหแกเด็กและครอบครัวที่ชอบภาษาที่ไมใชภาษาอังกฤษและเวลก
Deliver services to children and families whose preferred language is not
English or Welsh
แบงสรรและตรวจสอบงานในกลุม
Allocate and check work in your team
สนับสนุนการฝกการดูแลเด็กในการอยูรวมกันเปนกลุม
Contribute to childcare practice in group living
สรางสรรคสภาพแวดลอมที่เสริมสรางพฤติกรรมที่ดี
Create environments that promote positive behaviour
พัฒนาความสัมพันธที่ดีในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน
Develop productive working relationships with colleagues
จัดใหความตองการการศึกษาพิเศษอยูในสถานบริการดูแลเด็กกอนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
Co-ordinate special educational needs in early education settings
ริเริ่ม พัฒนาและสงเสริมระบบคุณภาพและกระบวนการเพื่อการใหบริการดูแล
เด็ก
Establish, develop and promote quality systems and procedures for the
delivery of childcare services
แนะนําและใหคําปรึกษาในดานกระบวนการและการใชระบบคุณภาพเพื่อการ
ใหบริการดูแลเด็ก
Advise and mentor those implementing quality systems and procedures
for the delivery of child care services
ประชุมปรึกษาดานคุณลักษณะความตองการของสถานบริการดูแลเด็ก
Meet regulatory requirements in the childcare setting
ชวยเหลือผูเรียนโดยการสังเกตในสถานประกอบการ
Support learners by mentoring in the workplace
ทําใหสามารถเรียนรูเปนรายบุคคลโดยการฝก
Enable individual learning through coaching
ชวยนักเรียนใหพัฒนาทักษะการรูหนังสือ
Help pupils to develop their literacy skills
ชวยนักเรียนพัฒนาทักษะการใชตัวเลข
Help pupils to develop their numeracy skills
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รหัสของหนวยอางอิง

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)
ฉบับรางครั้งที่ 1 (17 สิงหาคม 2550)
กอนนําไปทวนสอบกับสถานประกอบการ

ประเภทของภาคอาชีพ/สาขาวิชา (Sector/Subject Category)

01 Health, Public Services and Care
ประเภทยอยของภาคอาชีพ/สาขาวิชา (Sector/Subject Subcategory)

01.5 Child Development and Well Being
ชื่อคุณวุฒิวิชาชีพ

VQ/TVQ4 : การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก

VQ/TVQ4 in Children's Care, Learning and Development
รายละเอียดคุณวุฒิและโครงสรางคุณวุฒิ

รายละเอียดของคุณวุฒิ
VQ/TVQ4 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
VQ/TVQ4 in Children’s Care, Learning and Development
VQ/TVQ4 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก หนา1/1

รายละเอียดของคุณวุฒิ
(ฉบับรางปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2550)
TQ XXXXXX (Reference: G82N 21)
VQ/TVQ4 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไทย

รหัสอางอิงของคุณวุฒิ
ชื่อคุณวุฒิ
หนวยงานรับรองคุณวุฒิ
วันเริ่มตนการรับรอง
วันสุดทายการรับรอง
วันสุดทายการออกประกาศนียบัตร
ชนิดของคุณวุฒิ
ประเภท ของภาคอาชีพ/สาขาวิชา
ประเภทยอย ของภาคอาชีพ/สาขาวิชา
จํานวนชั่วโมงการเรียนรู
วันเริ่มตนของการอนุมัติ
วันสุดทายของการอนุมัติ
กลุมอายุ
โครงสราง

VQ/TVQ - Thai Vocational Qualification
01 Health, Public Services and Care
01.5 Child Development and Well Being

16-18, 18+, 19+
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิจะตองไดรับการประเมินผานทุกหนวยจํานวน 4 หนวยใน
กลุม ก. ซึ่งเปนหนวยบังคับ และจะตองผานหนวยเลือก 5 หนวยจากกลุม ข
(คุณวุฒินี้ ตองการหนวยสมรรถนะรวม 9 หนวย)
สวนประกอบของโครงสราง
ประกอบดวย: หนวยดังนี้
หนวย
กลุม ก – หนวยบังคับ (Group A – Mandatory Units)
รหัสของหนวยอางอิง
สรางและพัฒนาความสัมพันธในการทํางาน
XXX01
Unit 401: Establish a relationship and develop working relationships
สงเสริมการทํางาน ขั้นตอนและนโยบายในการดูแลความปลอดภัยของเด็กใน
XXX02
เรื่องความเปนอยูที่ดี
Unit 402: Support policies, procedures and practice to safeguard children and
ensure their inclusion and well-being
สงเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาของเด็ก
XXX03
Unit 403: Support programmes for the promotion of children’s development
พิจารณา ทบทวน และพัฒนาการปฏิบัติงานดวยตนเอง
XXX04
Unit 404: Reflect on, review and develop own practice

2-11

หนวย

กลุม ข. หนวยเลือก (Optional Units)

รหัสของหนวยอางอิง

ประสานงานในการดูแลทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป รวมกับครอบครัวของเด็ก
XXX05
Unit 405: Co-ordinate provision for babies and children under 3 years in
partnership with their families
พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูในชวงแรกของวัยเด็กโดยมีสวนรวมกับครู
XXX06
Unit 406: Develop and support children’s early learning in partnership with
teachers
สงเสริมและประเมินหลักสูตรสําหรับการเรียนรูในชวงแรกของวัยเด็ก
XXX07
Unit 407: Support and evaluate the curriculum for children’s early learning
ประเมินผลและสงเสริมการพัฒนาทางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาของเด็ก
XXX08
Unit 408: Evaluate, assess and support the physical, intellectual, emotional and
social development of children
ประเมินผลและสงเสริมการสื่อสารของเด็ก
XXX09
Unit 409: Evaluate, assess and support children’s communication
ประเมินผลและสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็ก
XXX10
Unit 410: Evaluate, assess and support children’s creativity
ประเมินผลและสงเสริมการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร, การสํารวจและการ
XXX11
แกปญหาของเด็ก
Unit 411: Evaluate, assess and support children’s mathematical learning,
exploration and problem solving
ประเมินผลและประสานงานดานสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กและครอบครัว
XXX12
Unit 412: Evaluate and co-ordinate the environment for children and families
พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหมีการวางแผนการปฏิบัติงานในขอบขายของงาน
XXX13
ที่ผูปฏิบัติรับผิดชอบ
Unit 413: Develop and implement operational plans for your area of responsibility
XXX14 ประสานงานและสงเสริมการดูแลเด็กพิการและเด็กที่มีความตองการการศึกษา
พิเศษ
Unit 414: Co-ordinate and support provision for disabled children and those with
special educational needs
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หนวย
XXX15
Unit 415:
XXX16
Unit 416
XXX17
Unit 417:
XXX18
Unit 418:
XXX19
Unit 419:
XXX20
Unit 420:
XXX21
Unit 421:
XXX22
Unit 422:
XXX23
Unit 423:
XXX24
Unit 424:
XXX25
Unit 425:
XXX26
Unit 426:
XXX27
Unit 427:
XXX28
Unit 428:
XXX29
Unit 429:

กลุม ข. หนวยเลือก (Optional Units) (ตอ)
ประสานงานดานความตองการการศึกษาพิเศษสําหรับการศึกษากอนวัยเรียน
ภายในทองถิ่น
Co-ordinate special educational needs for early education within local
area
ประเมินหลักสูตรประกันคุณภาพ โดยเทียบกับเกณฑที่กําหนด
:Assess quality assurance schemes against agreed criteria
รักษาความสัมพันธกับผูใหการดูแลดานบริการตาง ๆ แกเด็กและครอบครัว
Establish and sustain relationships with providers of services to children
and families
ประสานงานและสนับสนุนใหมีการปรับปรุง นโยบาย ขั้นตอนการดําเนินงาน
การปฏิบัติงาน
Co-ordinate and support the revision of policies, procedures and practice
for registration and inspection
ใหการสนับสนุนสงเสริมการศึกษากอนวัยเรียน
Contribute to the enhancement of early education for children
วิจัยและพัฒนาขอบเขตของการปฏิบัติงาน
Research and develop an area of practice
ใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการเด็ก และครอบครัว
Provide information about children and families’ services
ประสานงานการทํางานกับครอบครัว
Co-ordinate work with families
เตรียมการดําเนินงานกับหนวยงานอื่น ๆ
Manage multi-agency working arrangements
หาทุนทรัพยเพิ่มเติมใหกับองคการ
Obtain additional finance for the organisation
มีความเปนผูนําในงานที่รับผิดชอบ
Provide leadership in your area of responsibility
กระตุนใหมีนวัตกรรมใหม ๆ ในงานที่รับผิดชอบ
Encourage innovation in your area of responsibility
ใหมีการสังเกตความกาวหนาและคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ
Allocate and monitor the progress and quality of work in your area of
responsibility
งานที่รับผิดชอบ ตองคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ
Ensure health and safety requirements are met in your area of
responsibility
สงเสริมใหเพื่อนรวมงานมีโอกาสในการเรียนรู
Provide learning opportunities for colleagues
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รหัสของหนวยอางอิง

หนวย

กลุม ข. หนวยเลือก (Optional Units) (ตอ)

XXX30
Unit 430:
XXX31
Unit 431:

จัดสรรเงินในงานที่รับผิดชอบ
Manage finance for your area of responsibility
มีความเปนผูนําและบูรณาการการดูแลเด็ก
Contribute to the leadership and management of integrated childcare
provision
ระวังดูแลเด็กจากสิ่งที่เปนอันตราย
XXX32
Unit 326: Safeguard children from harm
รับพนักงานใหม โดยมีการคัดเลือกและใหการดูแล
XXX33
Unit 333: Recruit, select and keep colleagues
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รหัสของหนวยอางอิง

สวนที่ 3

ขอกําหนดของมาตรฐาน
ขอสรุปหนวย และรายละเอียดของหนวยยอย
(Unit Summary and Element Details)

ระดับ 2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
(VQ/TVQ 2 : Children's Care, Learning and Development)

ขอกําหนดของมาตรฐาน
VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
VQ/TVQ2 in Children's Care, Learning and Development
Group A Mandatory Units — กลุม ก. หนวยบังคับ (Mandatory Units)
Unit 201

เสริมสรางความสัมพันธที่ดี
(Contribute to positive relationships)
VQ/TVQ2 Unit 201 หนา 1/7
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)

หนวยสมรรถนะ (Unit)

201

Reference:- J/103/3382/U 201

เสริมสรางความสัมพันธที่ดี
(Contribute to positive relationships)

กลุมเปาหมาย
(Target group):

คําสรุป (Overview) :

• ผูปฏิบัติงานในดานการใหบริการที่มีวัตถุประสงคหลักในการดูแล การเรียนรูและ
พัฒนาการเด็ก โดยมีสวนรวมกับครอบครัวของเด็ก หนวยนี้สําหรับผูที่ปฏิบัติงาน
กับเด็กและผูใหญ
• ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการ
เด็ก
หนวยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธและการโตตอบที่ดีตอเด็กและผูใหญ รวมถึง
ทักษะการสื่อสารดวยวาจาและทาทางในขณะที่ทํางานกับเด็กและผูใหญ และคํานึงถึง
ความสําคัญของความเสมอภาคสวนบุคคล
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถเสริมสรางความสัมพันธที่ดี
โดยปฏิบัติงานหนวยยอยได ดังนี้:
1. ปฏิสัมพันธและตอบสนองตอเด็ก
2. ปฏิสัมพันธและตอบสนองตอผูใหญ
3. สื่อสารกับเด็ก
4. สื่อสารกับผูใหญ
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VQ/TVQ2 Unit 201 หนา 2/7
เนื้อหา (Content) :
หนวยยอย (Element) 1: มุงเนนการปฏิสัมพันธและการตอบสนองตอเด็ก ประกอบดวย: การแสดงใหเห็นวามีผูให
ความสนใจ ความเห็นอกเห็นใจและรับฟง การใหเด็กแสดงออกเมื่อถึงโอกาสโดยใชการ
สื่อสารที่เปนคําพูดของตัวเด็กเองหรือการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ การทําใหเด็กทุกคน
มั่นใจวาการแสดงออกไดรับการยอมรับ การรับรูความรูสึกในการแสดงออกของเด็ก
ตลอดจนการสอบถามเพื่อยืนยันความเขาใจตอภาษาและการแสดงออกของเด็ก
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนการปฏิสัมพันธและการตอบสนองตอผูใหญ ประกอบดวย: การใหผูใหญไดรับทราบ
วาเขาไดรับความสนใจในขณะที่มีการสื่อสาร การแสดงใหเห็นวาการสื่อสารของเขาเปนที่
เขาใจได การตอบสนองอยางมั่นใจโดยวิธีที่รับฟงความคิดเห็นของเขาดวยความใสใจและ
ตั้งใจ การแกไขความเขาใจที่ผิดพลาด ตลอดจนการใหคําแนะนําและขอมูลเมื่อไดรับการ
รองขอ
หนวยยอย (Element) 3: มุงเนนการสื่อสารกับเด็ก ประกอบดวย: การสื่อสารอยางชัดเจนโดยวิธีที่จะทําใหเด็ก
เขาใจ การรับฟงความคิดเห็นและความรูสึกของเด็กโดยใชภาษาและทาทางดวยความใส
ใจและตั้งใจ การชวยใหเด็กแสดงออกถึงความตองการและการตัดสินใจ การแสดงการ
รับรูตอวิธีการสื่อสารของเด็ก การสงเสริมใหเด็กใชวิธีการสื่อสารแบบตาง ๆ ตลอดจนการ
เปนแบบอยางที่ดีในดานทักษะการสื่อสารใหกับเด็ก
หนวยยอย (Element) 4: มุงเนนการสื่อสารกับผูใหญ ประกอบดวย: การเขาหาผูใหญดวยความเคารพนับถือ โดย
ใชคําเรียกชื่อที่เหมาะสม การเห็นคุณคาตอความชอบและความตองการสวนตัวของผูใหญ
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับผูใหญดวยความเขาใจ การใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
กับผูใหญ ตลอดจนการปรับวิธีการสื่อสารเมื่อเกิดปญหา
ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย คือ:
• ความสําคัญตอการตั้งใจฟงเด็กโดยการแสดงออกทางสีหนา คําพูด และทาทาง
• เหตุผลและวิธีที่สําคัญในการใหโอกาสเด็กไดสื่อสารในกลุม
• ขอบขายการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กชวงอายุ 0-16 ป
• เหตุผลที่สําคัญในการใหเวลาที่เพียงพอแกเด็กในการแสดงออก ดวยคําพูดของ
ตนเอง
• เหตุผลและวิธีที่สําคัญที่ชวยเด็กในการตัดสินใจ
• รูปแบบที่สําคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหตุผลที่สําคัญในการเปน
แบบอยางเพื่อมีปฏิสัมพันธตอผูใหญและเด็ก
• ขอแตกตางระหวางการสื่อสารกับผูใหญและการสื่อสารกับเด็ก
• วิธีแสดงออกถึงคุณคาความคิดเห็นของผูใหญและเหตุผลที่สําคัญตอการพัฒนา
ความสัมพันธที่ดี
• วิธีการแกไขเมื่อประสบปญหาในการสื่อสาร
• วิธีรับมือกับขอขัดแยงกับผูใหญ
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ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) (ตอ)
• เหตุผลสําคัญและขอจํากัดที่จะทําใหผูใหญเกิดความมั่นใจในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร
• นโยบายขององคกรที่มีตอการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
• ความสําคัญของการสื่อสารที่ดีกับเด็กและครอบครัว
• ความสามารถในการสื่อสารของเด็กที่มีผลตอพฤติกรรมของเด็ก
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
หนวยนี้เปนหนวยบังคับ (กลุม ก.) ของคุณวุฒิ VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก

ใบสรุปหนวย
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201.1 ปฏิสัมพันธและตอบสนองตอเด็ก
VQ/TVQ2 Unit 201 หนา 4/7
หนวยสมรรถนะ (Unit):
201
เสริมสรางความสัมพันธที่ดี
หนวยยอย (Element) :

201.1

ปฏิสัมพันธและตอบสนองตอเด็ก
(Interact with and respond to children)

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)
6)

แสดงใหเด็กเห็นวามีผูใหความสนใจและรับฟง
แสดงความเห็นอกเห็นใจและเอาใจใสตอเด็ก ขณะที่ใหความสนใจและรับฟง
ใหเด็กแสดงออกเมื่อถึงโอกาส โดยใชการสื่อสารที่เปนคําพูดของตัวเด็กเองหรือการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ
ทําใหมั่นใจวาเด็กทุกคนไดรับโอกาสในการแสดงออกและไดรับการรับรู
ยอมรับและรับรูในการแสดงออกถึงความรูสึกของเด็ก
สอบถามเพื่อยืนยันความเขาใจตอภาษาและการแสดงออกของเด็ก

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 1
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201.2 ปฏิสัมพันธและตอบสนองตอผูใหญ
VQ/TVQ2 Unit 201 หนา 5/7
หนวยสมรรถนะ (Unit):
201
เสริมสรางความสัมพันธที่ดี
หนวยยอย (Element) :

201.2

ปฏิสัมพันธและตอบสนองตอผูใหญ
(Interact with and respond to adults)

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)

ใหผูใหญไดรับทราบวาไดรับความสนใจในขณะที่มีการสื่อสาร
แสดงใหเห็นวาการสื่อสารเปนที่เขาใจได
ตอบสนองอยางมั่นใจ โดยวิธีที่รับฟงความคิดเห็นดวยความใสใจและตั้งใจ
แกไขความเขาใจที่ผิดพลาด
ใหคําแนะนําและขอมูลเมื่อไดรับการรองขอ

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 2
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201.3 สื่อสารกับเด็ก
VQ/TVQ2 Unit 201 หนา 6/7
หนวยสมรรถนะ (Unit):
201
เสริมสรางความสัมพันธที่ดี
หนวยยอย (Element) :

201.3

สื่อสารกับเด็ก
(Communicate with children)

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)
6)

สื่อสารอยางชัดเจนโดยวิธีที่จะทําใหเด็กเขาใจ
รับฟงความคิดเห็นและความรูสึกของเด็กโดยใชภาษาและทาทางดวยความใสใจและตั้งใจ
ชวยใหเด็กแสดงออกถึงความตองการและการตัดสินใจ
แสดงการรับรูตอวิธีการสื่อสารของเด็ก
สงเสริมใหเด็กใชวิธีการสื่อสารแบบตาง ๆ
เปนแบบอยางที่ดีในดานทักษะการสื่อสารใหกับเด็ก

ขอบเขต (Range Statement) :

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 3
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201.4 สื่อสารกับผูใหญ
VQ/TVQ2 Unit 201 หนา 7/7
หนวยสมรรถนะ (Unit):
201
เสริมสรางความสัมพันธที่ดี
หนวยยอย (Element) :
สื่อสารกับผูใหญ
201.4
(Communicate with adults)
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)

เขาหาผูใหญดวยความเคารพนับถือโดยใชคําเรียกชื่อที่เหมาะสม
เห็นคุณคาตอความชอบและความตองการสวนตัวของผูใหญ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับผูใหญดวยความเขาใจ
ใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับผูใหญ
ปรับวิธีการสื่อสารเมื่อเกิดปญหา

ขอบเขต (Range Statement) :

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 4
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ขอกําหนดของมาตรฐาน
VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
VQ/TVQ2 in Children’s Care, Learning and Development
Group A Mandatory Units — กลุม ก. หนวยบังคับ (Mandatory Units)
Unit 202

ดูแลความปลอดภัยใหเด็ก
(Help to keep children safe)
VQ/TVQ2 Unit 202 หนา 1/8
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)

หนวยสมรรถนะ (Unit)

202

Reference:- L/103/3383 /U 202

ดูแลความปลอดภัยใหเด็ก
( Help to keep children safe)

กลุมเปาหมาย
(Target group):

คําสรุป (Overview) :

• ผูปฏิบัติงานในดานการดูแล การเรียนรู และพัฒนาการของเด็กรวมกับครอบครัว
รับผิดชอบในการรักษาสภาพแวดลอมใหปลอดภัย และการปองกันอันตรายแก
เด็ก โดยคํานึงถึงความเสี่ยงหรือภัยอันตรายที่อาจจะเกิดและมีการรายงานทันที
• ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการ
เด็ก
หนวยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยใหเด็ก ในชวงเวลากลางวัน รวมไปถึง
การแกปญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภาวะฉุกเฉิน และการเจ็บปวย
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถดูแลความปลอดภัยใหเด็ก
โดยปฏิบัติงานหนวยยอยได ดังนี้:
1. จัดเตรียมและรักษาสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ภาวะฉุกเฉินและการเจ็บปวย
3. ชวยเหลือปกปองเด็กจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ
4. สงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมที่ดี
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เนื้อหา (Content) :
หนวยยอย (Element) 1: มุงเนนการจัดเตรียมและรักษาสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ประกอบดวย:
การใชอุปกรณ เครื่องเรือนและวัสดุ ดวยความปลอดภัย โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ผูผลิตและความตองการของศูนยเด็ก การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณใหแนใจวาถูก
สุขอนามัยและปลอดภัยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายงานความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นทันที การตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในศูนยเด็กและรายงานทันที การกําจัด
สิ่งปฏิกูลอยางปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การตรวจสอบความปลอดภัยของเด็กอยาง
ละเอียดและตอเนื่องตามวัยและความตองการของเด็ก การสงเสริมใหเด็กรูจักระมัดระวัง
ความปลอดภัยของตนเองและบุคคลอื่น การสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาสุขอนามัยสวนบุคคล
ตลอดจนการสรางความปลอดภัยและปองกันอันตรายตามขั้นตอนตั้งแตเริ่มปฏิบัติงาน
จนกระทั่งเด็กกลับ
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนการปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ภาวะฉุกเฉิน และการเจ็บปวย
ประกอบดวย: การมีสติและปฏิบัติตามขั้นตอนของศูนยเด็กเมื่อเกิดอุบัติเหตุและภาวะ
ฉุกเฉิน การแจงผูดูแลตามความเหมาะสมเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น การสรางความ
มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและการใหความสะดวกแกบุคคลที่เกี่ยวของ การรับรูเมื่อเด็ก
เจ็บปวยและปฏิบัติตามขั้นตอน ตลอดจนการบันทึกและจัดทํารายงานตามขั้นตอน
หนวยยอย (Element) 3: มุงเนนการชวยเหลือปกปองเด็กจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ ประกอบดวย: การปฏิบัติ
ตามนโยบายและขั้นตอน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการปองกันเด็กระหวางเวลา
ปฏิบัติงาน การบอกสัญญาณหรือตัวบงชี้ของการเปนไปได ในการถูกลวงละเมิดทางเพศ
และสถานการณนั้นอยางละมุนละมอม การอธิบาย รายงานและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การรับฟงการเปดเผยของเด็กที่ถูกลวง
ละเมิดทางเพศ และใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม การทําใหเด็กมั่นใจวาบุคคลที่
เกี่ยวของในเหตุการณจะไมนําเรื่องไปเปดเผย ตลอดจนการสงเสริมใหเด็กระมัดระวัง
รางกายและปกปองตนเอง
หนวยยอย (Element) 4: มุงเนนการสงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมที่ดี ประกอบดวย: การชวยเหลือและสงเสริม
พฤติกรรมที่ดีของเด็กตามนโยบายและขั้นตอนของศูนยเด็ก การปกปองและสนับสนุนเด็ก
การเปดโอกาสใหเด็กไดสรางทางเลือก การปฏิบัติงานกับเด็กโดยใชกฎระเบียบ ขอบเขต
ที่แนนอน ถูกตองและยุติธรรมตามวัยและความตองการ การปฏิบัติตอพฤติกรรมที่
กาวราวตามนโยบายและขั้นตอนของศูนยเด็ก ตลอดจนการสรางความเคารพนับถือใหแก
เด็ก
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ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย คือ:
• ความปลอดภัยของศูนยเด็ก การปองกัน ภาวะฉุกเฉินและเหตุผลของการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมสถานการณที่เปนอันตรายตอรางกาย ความสําคัญ
ของสุขอนามัยและความปลอดภัย
• กฎหมายที่ควบคุมความปลอดภัยในประเทศ รวมถึงความรับผิดชอบทั่วไปตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของผูรวมงานและลูกจาง
• หนาที่ของฝายตาง ๆ ที่มีตอการดูแลความปลอดภัยของเด็ก สถานการณที่
ยุงยาก รวมถึงการแกไขตามขั้นตอน
• กฎระเบียบ รวมถึงวิธีการและความเสี่ยงที่เกิดจากการอุมเด็ก
• องคประกอบของความปลอดภัยและมาตรฐานของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
สําหรับเด็ก ความสําคัญของการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับวัย
• การตรวจสอบความปลอดภัยเปนประจําและการบํารุงรักษาอุปกรณ การดูแล
รักษาวัสดุที่เปนอันตรายและการกําจัดสิ่งปฏิกูล
• ขอบขายความปลอดภัยของหองตาง ๆ อุปกรณ วัสดุ และศูนยเด็ก
• การปรับสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยแกเด็กตามวัย
และความตองการ ซึ่งนําไปใชกับเด็กพิการหรือเด็กพิเศษ เชน การรักษาพื้นให
แหงเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
• เวลาและวิธีการใชเครื่องมืออยางปลอดภัย เชน ประตู หนาตาง ฝาครอบ
ปลั๊กไฟ ลิ้นชัก เครื่องปองกันอันตราย ความปลอดภัยจากสัตวเลี้ยง ตนไม
หลุมทราย และพื้นที่กลางแจง
• สุขอนามัยที่ดี หลีกเลี่ยงการติดเชื้อ การกําจัดขยะ การจับตองอาหาร การจับ
ตองของเหลวของรางกาย ซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิดโรคเอดส และโรคตับอักเสบ
• ดัชนีความตองการของผูใหญและเด็ก รวมถึงความตองการของศูนยเด็ก
• วิธีการแนะนําความปลอดภัยใหกับเด็ก โดยคํานึงถึงวัย ความตองการถึงความ
ปลอดภัย ความเสี่ยง ความทาทาย และการปองกันอันตรายสําหรับเด็ก
• นโยบายและขั้นตอนของศูนยเด็กในการตอบสนองและการจดบันทึกอุบัติเหตุและ
ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น การปฐมพยาบาลเบื้องตน การปฏิบัติตออาการสําลัก
ภาวะ สิ้นสติ หายใจขัด เลือดออก ช็อค ถูกไฟไหม วิธีการดูแลรักษา
บาดแผลเบื้องตน เชน การดูแลบาดแผลที่ถลอก ถูกของมีคม และฟกช้ํา
• ความสําคัญของการปฏิบัติตามคําสั่งอยางระมัดระวังเกี่ยวกับอาหารของเด็ก
เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่เปนพิษ และวิธีการลดความเปนพิษของอาหาร
• นโยบายและขั้นตอนของศูนยเด็กที่จะปฏิบัติตอเด็กที่เจ็บปวย รวมถึงเมื่อเด็กไม
สามารถสื่อสารได เชน เปนไข ผื่นคัน ปวดศีรษะ หายใจขัด ฯลฯ
• ภาวะฉุกเฉินในศูนยเด็ก ซึ่งประกอบดวย
o ไฟไหม
o ความรุนแรงที่เกิดจากการปองกันความปลอดภัยไมถูกวิธี
o เด็กหาย
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VQ/TVQ2 Unit 202 หนา 4/8
ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) (ตอ)
• รูปแบบที่เปนตัวชี้วัดวาเด็กถูกลวงละเมิด ไดแก ทางกาย อารมณ การถูกลวง
ละเมิดทางเพศ การถูกขมขู ถูกรังควาญ ถูกทอดทิ้งและประสบความลมเหลว
ซึ่งไมใชเกิดจากความเจ็บปวย สิ่งเหลานี้รวมไปถึง
o พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง เชน ถดถอย หลบหนีสังคม เรียกรอง
ความสนใจ กาวราว และมีพฤติกรรมในทางลบ
o ขอบงชี้ทางกายภาพ เชน มีรอยฟกช้ํา ไฟไหม รองรอยบน
ผิวหนัง มีแผลเปน หิวโหย สกปรก ไมดูแลสุขภาพของตนเอง
• องคประกอบของสังคมที่กอใหเกิดสภาวะการลวงละเมิดทางเพศที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับเด็ก
• สงเสริมความปลอดภัยในการทํางานของเด็กและผูใหญ
• วิธีการกระตุนใหเด็กระมัดระวังรางกายและเขาใจถึงสิทธิสวนตัวที่จะไมใหถูกลวง
ละเมิดทางเพศ ขึ้นกับวัย และความตองการ ซึ่งจะรวมถึง
o การใชภาษาในการอธิบายที่ถูกตอง
o กิจกรรมการอภิปรายที่เกี่ยวกับรางกายของเด็ก
• ความสําคัญของการใชกฎระเบียบอยางยุติธรรม และสม่ําเสมอ และกฎสําหรับ
พฤติกรรมของเด็ก ซึ่งขึ้นอยูกับวัยและความตองการ หลีกเลี่ยงการใช
กฎระเบียบที่เครงครัดเกินไป
• วิธีการตอบสนองพฤติกรรมที่ทาทายของเด็ก โดยดูจากวัย และความตองการ
• ความสําคัญของการกระตุนและการใหรางวัลเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ดี
• การใหความปลอดภัยเมื่อนําเด็กออกจากศูนยเด็ก
• กฎ ระเบียบ แนวทางและนโยบาย ซึ่งกอใหเกิดความปลอดภัยสําหรับเด็ก
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
หนวยนี้เปนหนวยบังคับ (กลุม ก.) ของคุณวุฒิ VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก

ใบสรุปหนวย
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202.1 จัดเตรียมและรักษาสิ่งแวดลอมทีป่ ลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
VQ/TVQ2 Unit 202 หนา 5/8
หนวยสมรรถนะ (Unit):
202
ดูแลความปลอดภัยใหเด็ก
หนวยยอย (Element) :

202.1

จัดเตรียมและรักษาสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
(Prepare and maintain a safe and healthy environment)

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1) ใชอุปกรณ เครื่องเรือนและวัสดุ ดวยความปลอดภัย โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตและความตองการของ
ศูนยเด็ก
2) ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณใหแนใจวาถูกสุขอนามัยและปลอดภัย ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายงานความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นทันที
3) ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในศูนยเด็ก และรายงานทันที
4) กําจัดสิ่งปฏิกูลอยางปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
5) ตรวจสอบความปลอดภัยของเด็กอยางละเอียดและตอเนื่องตามวัย และความตองการของเด็ก
6) สงเสริมใหเด็กรูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและบุคคลอื่น
7) สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาสุขอนามัยสวนบุคคล
8) สรางความปลอดภัยและปองกันอันตรายตามขั้นตอน ตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานจนกระทั่งเด็กกลับ
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 1
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202.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ภาวะฉุกเฉิน และการเจ็บปวย
VQ/TVQ2 Unit 202 หนา 6/8
หนวยสมรรถนะ (Unit):
202
ดูแลความปลอดภัยใหเด็ก
หนวยยอย (Element) :

202.2

ปฏิบัติตามขัน้ ตอนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ภาวะฉุกเฉิน และการเจ็บปวย
( Follow procedures for accidents, emergencies and illness)

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)
6)

มีสติและปฏิบัติตามขั้นตอนของศูนยเด็กเมื่อเกิดอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน
แจงผูดูแลตามความเหมาะสมเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
สรางความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ
ใหความมั่นใจและความสะดวกแกบุคคลที่เกี่ยวของ
รับรูเมื่อเด็กเจ็บปวยและปฏิบัติตามขั้นตอน
บันทึกและจัดทํารายงานตามขั้นตอน

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 2
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202.3 ชวยเหลือปกปองเด็กจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ
VQ/TVQ2 Unit 202 หนา 7/8
หนวยสมรรถนะ (Unit):
202
ดูแลความปลอดภัยใหเด็ก
หนวยยอย (Element) :

202.3

ชวยเหลือปกปองเด็กจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ
(Support the safeguarding of children from abuse)

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1) ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการปองกันเด็กระหวางเวลาปฏิบัติงาน
2) บอกสัญญาณหรือตัวบงชี้ของการเปนไปได ในการถูกลวงละเมิดทางเพศและสถานการณนั้นอยางละมุน
ละมอม
3) อธิบาย รายงานและจดบันทึก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
4) รับฟงการเปดเผยของเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ และใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม
5) ทําใหเด็กมั่นใจวาบุคคลที่เกี่ยวของในเหตุการณ จะไมนําเรื่องไปเปดเผย
6) สงเสริมใหเด็กระมัดระวังรางกายและปกปองตนเอง
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 3
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202.4 สงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมที่ดี
VQ/TVQ2 Unit 202 หนา 8/8
หนวยสมรรถนะ (Unit):
202
ดูแลความปลอดภัยใหเด็ก
หนวยยอย (Element) :

202.4

สงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมที่ดี
(Encourage children’s positive behaviour)

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ชวยเหลือและสงเสริมพฤติกรรมที่ดีของเด็กตามนโยบายและขั้นตอนของศูนยเด็ก
ปกปองและสนับสนุนเด็ก
เปดโอกาสใหเด็กไดสรางทางเลือก
ปฏิบัติงานกับเด็กโดยใชกฎระเบียบ ขอบเขตที่แนนอน ถูกตอง และยุติธรรมตามวัย และความตองการ
ปฏิบัติตอพฤติกรรมที่กาวราวตามนโยบายและขั้นตอนของศูนยเด็ก
สรางความเคารพนับถือใหแกเด็ก

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 4
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ขอกําหนดของมาตรฐาน
VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
VQ/TVQ2 in Children's Care, Learning and Development
Group A Mandatory Units — กลุม ก. หนวยบังคับ (Mandatory Units)
Unit 203

สงเสริมพัฒนาการของเด็ก
(Support children’s development)
VQ/TVQ2 Unit 203 หนา 1/11
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)

หนวยสมรรถนะ (Unit)

203

Reference:- R/103/3384 /U 203

สงเสริมพัฒนาการของเด็ก
(Support children’s development)

กลุมเปาหมาย
(Target group):

ผูปฏิบัติงานในศูนยเด็กที่มีจุดประสงคหลักเพื่อการดูแลสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการ
ของเด็กรวมกับครอบครัว
ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก

คําสรุป (Overview) :

หนวยสมรรถนะนี้เปนการสังเกตกิจวัตรประจําวันของเด็กและพัฒนาการของเด็กในแตละ
วัน ซึ่งตองการความรูและความเขาใจในการพัฒนาเด็ก วัย 0-16 ป และความสามารถ
ในการสาธิตใหเพื่อนรวมงานเห็นสมรรถนะของตนเอง ครอบคลุมไปถึงการสังเกตเด็ก
การนําสิ่งที่สังเกตไดมาเลาสูกันฟง การเผยแพรวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการ
และการวางแผนการจัดหาสิ่งที่เด็กตองการ
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
โดยปฏิบัติงานหนวยยอยได ดังนี้:
1. สรางและสงเสริมใหเด็กมีทักษะและพัฒนาการทางดานรางกาย
2. สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางอารมณและสังคม
3. สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางการสื่อสารและสติปญญา
4. วางแผนพัฒนาความตองการของเด็ก
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เนื้อหา (Content) :
หนวยยอย (Element) 1: มุงเนนการสรางและสงเสริมใหเด็กมีทักษะและพัฒนาการทางดานรางกาย ประกอบดวย:
การดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดและสังเกตเด็ก การบันทึกอยางถูกตองตามขอกําหนดของ
ศูนยเด็ก การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกายใหเหมาะสมกับวัย และ
ความตองการ ตลอดจนการใหเวลาและโอกาสกับเด็กเพื่อพัฒนาทักษะทางรางกาย
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณและสังคม ประกอบดวย: การให
ความสนใจและสังเกตเด็ก การสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคมของเด็กในการเลน และ
การทํากิจกรรม การสงเสริมพฤติกรรมที่ดีของเด็ก โดยปฏิบัติตามนโยบายของศูนยเด็ก
ใหคําชมเชย และสนับสนุนที่เหมาะสมกับวัยและความตองการ การสังเกตเด็กอยาง
ใกลชิดและหาโอกาสสงเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและการนับถือตนเอง การสงเสริมให
เด็กตัดสินใจดวยตนเอง ตลอดจนการบันทึกอยางถูกตอง ตามขอกําหนดของศูนยเด็ก
หนวยยอย (Element) 3: มุงเนนการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานการสื่อสารและสติปญญา ประกอบดวย:
การดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดและสังเกตเด็ก การสงเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนาการ
ทางสติปญญาและสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยและความตองการ ตลอดจนการบันทึกอยาง
ถูกตองตามขอกําหนดของศูนยเด็ก
หนวยยอย (Element) 4: มุงเนนการวางแผนพัฒนาความตองการของเด็ก ประกอบดวย: การนําสิ่งที่ไดจากการ
สังเกตเด็กมาใชในการประเมินผลและวางแผนเพื่อพัฒนาเด็ก การมีสวนรวมในการ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนการเสนอความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการ
วางแผนงาน
ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย คือ:
• วัตถุประสงคของการสังเกตอยางระมัดระวังและการบันทึก พฤติกรรมของเด็ก
• ความสําคัญของการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
• สถานที่ที่ใชในการพัฒนาเด็ก
• ความสําคัญของขอมูลที่เปนความลับ การปองกันขอมูลและการแบงปนขอมูลที่
เปนไปตามขอกําหนดของศูนยเด็ก
• บทบาทของการเลนเพื่อการพัฒนา เชน เด็กทุกวัยตองการเลนเพื่อที่จะ
พัฒนาการเรียนรู และการเจริญเติบโต
• รูปแบบของสิ่งที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็ก เชน พื้นฐานของครอบครัว
สุขภาพ และสิ่งแวดลอมของเด็ก
• การพัฒนาการของเด็กโดยรวมและสิ่งที่มีความเกี่ยวของ
• เด็กพัฒนาในอัตราที่แตกตางกันแตมีลําดับขั้นตอนการพัฒนาที่เหมือนกัน
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• ขอบขายพื้นฐานพัฒนาการของเด็กที่ตองการ
o พัฒนาการทางดานรางกาย
o พัฒนาการทางดานการสื่อสารและสติปญญา
o พัฒนาการทางสังคม อารมณ และพฤติกรรม
ในแตละกลุมอายุ
o แรกเกิด - 3 ป
o 3 – 7 ป
o 7 – 12 ป
o 12 – 16 ป
• วิธีการสงเสริมพัฒนาการของเด็กแรกเกิดจนถึง 3 ป ดังตอไปนี้
o ใหความอบอุน ความมั่นคง ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมที่
กระตุนในการอยูรวมกันกับครอบครัว
o เด็กทุกคนที่ปฏิบัติงานดวย มีสวนรวมในกิจกรรมอยางเทาเทียม
กัน ทั้งเด็กพิการและเด็กพิเศษ
o พัฒนาความสัมพันธดานความรัก และความใกลชิดกับเด็ก
รวมถึงการสัมผัสทางกายที่เหมาะสม
o ชวยเหลือเด็กในการควบคุมอารมณ และสงเสริมใหเด็กมีอารมณที่
ดี
o ฝกการขับถาย
o ตอบสนองพฤติกรรมของเด็กตามขอกําหนดของศูนยเด็ก
o จัดกิจวัตรประจําวันเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
o จัดใหมีกิจกรรมที่ใชมือเพื่อการสํารวจและการจับตอง
o อธิบายกิจกรรมและเครื่องมือที่ใชสงเสริมการเลนและการเรียนรู
เบื้องตนของเด็ก รวมถึงวิธีการใชใหเกิดผลดีที่สุด
o สงเสริมใหเด็กมีความสนใจในเรื่องตัวเลข การนับ การแบงแยก
และการจับคู
o สงเสริมการเลนที่สรางสรรค
o เลนกับเด็กอยางออนโยนและชวยเหลือในการเลนของเด็ก
o มั่นใจวามีเวลาใหเด็กเลนโดยลําพัง
o ใชวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งดวยวาจาและสีหนา ทาทาง
เชน การฟง การดู การพูดคุย การหยุดพักและกลับมาพูดใหม
โดยการใชเสียงและมีบทสนทนา สบตา รองเพลง การใหจังหวะ
และเลาเรื่อง
o สงเสริมการสื่อสารเบื้องตนของเด็กในศูนยเด็กที่ใช 2 ภาษาหรือ
หลาย ๆ ภาษา
o สงเสริมความสนใจเบื้องตนในการอานและการขีดเขียน
o สรางสิ่งแวดลอมที่สงเสริมทักษะทางรางกายและการเคลื่อนไหว
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• วิธีการสงเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ 3 – 7 ป ดังตอไปนี้
o จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและมั่นคง
o เด็กทุกคนที่ปฏิบัติงานดวยมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเทาเทียมกัน
ทั้งเด็กพิการและเด็กพิเศษ
o พัฒนาความสัมพันธอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ
o สงเสริมใหเด็กมีอารมณดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีการ
ยืดหยุน
o ตอบสนองพฤติกรรมของเด็กอยางจริงใจและสม่ําเสมอ
o ใหเด็กทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง โดยไมปกปองจนเกินไป
o ใชกิจกรรมที่เหมาะสม เครื่องมือและประสบการณในการ
ชวยเหลือการเรียนรูและพัฒนาการ
o อธิบายกิจกรรมและเครื่องมือที่ชวยเหลือการเลนของเด็ก การ
สรางสรรคและการเรียนรู รวมถึงการใชอุปกรณใหเกิดผลดี
o สงเสริมใหเด็กมีความสนใจในเรื่องตัวเลข การนับ การแบงแยก
และการจับคู
o ใหเด็กเลนอยูในสายตา เพื่อใหการชวยเหลือได
o สงเสริมการสื่อสารและพัฒนาการทางภาษาของเด็ก เชน การพูด
การฟง การสบตา การรองเพลง การใหจังหวะและการเลาเรื่อง
o สงเสริมการสื่อสารของเด็กในศูนยเด็กที่ใช 2 ภาษาหรือหลาย
ภาษา
o สงเสริมความสนใจของเด็กในการอาน การทําเครื่องหมายและการ
เขียน
o สรางสิ่งแวดลอมที่สงเสริมทักษะทางรางกายเพื่อสรางความเชื่อมั่น
ในการเคลื่อนไหว
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• วิธีการสงเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ 7 – 12 ป ดังตอไปนี้
o จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและมั่นคง
o เด็กทุกคนที่ปฏิบัติงานดวยมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเทาเทียมกัน
ทั้งเด็กพิการและเด็กพิเศษ
o ใหคําชมเชยที่มีความหมายและสงเสริมเด็ก
o สงเสริมใหเด็กมีอารมณดี มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีการ
ยืดหยุน
o รับฟงเด็ก เมื่อเด็กตองการพูดใหฟง
o ปลอยใหเด็กทํากิจกรรมที่เสี่ยงภัยและทาทายดวยตนเอง
o เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจเพื่อใหเด็กมีประสบการณ
o อธิบายกิจกรรมและวัสดุ อุปกรณที่ชวยเหลือการเลนของเด็ก การ
สรางสรรคและการเรียนรู รวมทั้งการใชใหเกิดผลดี
o สงเสริมการสื่อสาร การใชคําและพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
o จัดสิ่งแวดลอมที่สงเสริมทักษะทางรางกาย และความเชื่อมั่นใน
การเคลื่อนไหว
o ตระหนักและยอมรับความตองการสวนบุคคลของเด็กและเมื่อยาง
เขาสูวัยรุน
• การสงเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ 12 – 16 ป
o จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและมั่นคง เพื่อสงเสริมการพัฒนาเขาสูวัย
ผูใหญ
o เด็กวัยรุนทุกคนที่ปฏิบัติงานดวย มีสวนรวมในกิจกรรมอยางเทา
เทียมกัน ทั้งเด็กพิการและเด็กพิเศษ
o ใหคําชมเชยที่มีความหมายและสงเสริมเด็ก
o สงเสริมใหเด็กมีอารมณดี มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีการ
ยืดหยุน
o เปดโอกาสใหเด็กไดเสี่ยงภัย และทาทายดวยตนเอง โดยขึ้นกับ
ความสามารถ ความตองการ และลําดับขั้นของการพัฒนา
o รับฟงเมื่อเด็กตองการพูดใหฟง
o สงเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็กวัยรุน โดยกระตุนให
เด็กไดสํารวจและมีประสบการณที่หลากหลาย
o รับฟง กระตุนและสงเสริมการสื่อสารที่ดี ใหความชวยเหลือเทาที่
จําเปน
o สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค
o ตระหนักและยอมรับความตองการเฉพาะสวนบุคคล เมื่อยางเขาสู
วัยรุนจนถึงวัยผูใหญ
o สรางสิ่งแวดลอมที่สงเสริมทักษะทางรางกายของวัยรุน เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นในการเคลื่อนไหว
o ใหคําแนะนําเด็กวัยรุนเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว
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• สงเสริมใหเด็กผานชวงตาง ๆ ของชีวิต ดังนี้
o เด็กอายุ 0 – 3 ป เขาสูศูนยเด็ก และการจากพอแม
o อายุ 3 – 7 ป จากศูนยเด็กไปเขาโรงเรียน
o เด็กอายุ 7 – 12 ป เปลี่ยนสถานที่ เชน ยายไปอยูโรงเรียนแหง
ใหม
o เด็กอายุ 12 – 16 ป เปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
หนวยนี้เปนหนวยบังคับ (กลุม ก.) ของคุณวุฒิ VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก

ใบสรุปหนวย
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หนวยสมรรถนะ (Unit):
203
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

203.1

สรางและสงเสริมใหเด็กมีทักษะและพัฒนาการทางดานรางกาย
( Contribute to supporting children’s physical development and skills)

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1) ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดและสังเกตเด็กในเรื่องตอไปนี้
• สํารวจโดยรอบศูนยเด็ก และเขารวมในกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเด็ก
• ใชพื้นที่และเครื่องมือขนาดใหญที่มีอยูอยางคุมคา
• การใชเครื่องมือขนาดเล็ก
2) มั่นใจวาบันทึกอยางถูกตอง ตามขอกําหนดของศูนยเด็ก
3) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกายใหเหมาะสมกับวัย และความตองการ รวมถึง
• ใชกลามเนื้อใหญ
• ใชกลามเนื้อเล็ก
• ใชมือและตาใหสัมพันธกัน
4) ใหเวลาและโอกาสกับเด็กเพื่อพัฒนาทักษะทางรางกาย
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 1
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203.2 สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางอารมณและสังคม
VQ/TVQ2 Unit 203 หนา 8/11
หนวยสมรรถนะ (Unit):
203
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

203.2

สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางอารมณและสังคม
( Contribute to supporting children’s emotional and social development )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1) ใหความสนใจและสังเกตเด็กในเรื่อง
• การแสดงความรูสึกและอารมณ
• การสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น
2) สงเสริมพัฒนาการทางดานสังคมของเด็กในการเลน และการทํากิจกรรม
3) สงเสริมพฤติกรรมที่ดีของเด็ก โดยปฏิบัติตามนโยบายของศูนยเด็ก ใหคําชมเชย และสนับสนุนที่เหมาะสม
กับวัยและความตองการ
4) สังเกตเด็กอยางใกลชิดและหาโอกาสสงเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและการนับถือตนเอง
5) สงเสริมใหเด็กตัดสินใจดวยตนเอง
6) จัดหาสภาพแวดลอมที่ดีและสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
7) มั่นใจวาบันทึกอยางถูกตอง ตามขอกําหนดของศูนยเด็ก
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 2
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203.3 สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางการสื่อสารและสติปญญา
VQ/TVQ2 Unit 203 หนา 9/11
หนวยสมรรถนะ (Unit):
203
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

203.3

สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางการสื่อสารและสติปญ
 ญา
( Contribute to supporting children’s communication and intellectual development )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1) ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดและสังเกตเด็กในเรื่องตอไปนี้
• การเลนและจินตนาการ
• ความสนใจในการทํากิจกรรม
• การจดจําสิ่งของ
• ความสนใจในสิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัว
• การรับขอมูลใหม ๆ
• การแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค
2) สงเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนาการทางสติปญญาที่เหมาะกับวัย และความตองการ
3) ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด และสังเกตเด็กในเรื่องตอไปนี้
• การสื่อสารโดยใชวาจาและสีหนา ทาทาง
• การใชภาษา รวมถึง การพูด ฟง อาน เขียน
• การโตตอบและมีสวนรวมในกิจกรรมทางภาษา
4) สงเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยและความตองการ
5) มั่นใจวาบันทึกอยางถูกตองตามขอกําหนดของศูนยเด็ก
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
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VQ/TVQ2 Unit 203 หนา 10/11
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 3
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203.4 วางแผนพัฒนาความตองการของเด็ก
VQ/TVQ2 Unit 203 หนา 11/11
หนวยสมรรถนะ (Unit):
203
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

203.4

วางแผนพัฒนาความตองการของเด็ก
( Contribute to planning for children’s development needs )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1) นําสิ่งที่ไดจากการสังเกตเด็ก มาใชในการประเมินผลและวางแผนเพื่อพัฒนาเด็ก
2) มีสว นรวมในการประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
3) เสนอความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการวางแผนงาน
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 4
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ขอกําหนดของมาตรฐาน
VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
VQ/TVQ2 in Children's Care, Learning and Development
Group A Mandatory Units — กลุม ก. หนวยบังคับ (Mandatory Units)
Unit 204

สงเสริมการพัฒนาตนเองในการดูแล การเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก
(Use support to develop own practice in children’s care, learning and development)
VQ/TVQ2 Unit 204 หนา 1/4
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)

หนวยสมรรถนะ (Unit)

204

Reference:- D/103/3386 /U 204

สงเสริมการพัฒนาตนเองในการดูแล การเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก
(Use support to develop own practice in children’s care, learning and development)

กลุมเปาหมาย
(Target group):

คําสรุป (Overview) :

• ผูปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยในศูนยเด็ก ที่มีจุดประสงคหลักเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรูและดูแลเด็ก
• ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการ
เด็ก
หนวยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาทักษะและการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถสงเสริมการพัฒนาตนเอง
ในการดูแล การเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก โดยปฏิบัติงานหนวยยอยได ดังนี้:
1. ใชระบบการสงเสริมพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง
2. ใชความรูและทักษะใหมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง
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VQ/TVQ2 Unit 204 หนา 2/4
เนื้อหา (Content) :
หนวยยอย (Element) 1: มุงเนนการสงเสริมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง ประกอบดวย: การคนหาเกี่ยวกับ
วิธีการชวยเหลือในงานที่ทํา การใชวิธีการชวยเหลือเพื่อบงบอกสิ่งสะทอนในทาง
สรางสรรคของการปฏิบัติงาน การใชวิธีการชวยเหลือเพื่อบอกเปาหมายและผลลัพธ การ
ใชขอมูลยอนกลับในการคนหาขอบเขตของการฝกหัดที่ตองการพัฒนา ตลอดจนการ
คนหาขอมูลเพื่อสงเสริมการพัฒนาเด็ก
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนการใชความรูและทักษะใหมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง ประกอบดวย:
การใชประโยชนจากการไดรับความรูและทักษะใหม ๆ ที่มีประโยชนในการทํางาน สงเสริม
การคนหาวิธีการใชความรูและทักษะใหม ๆ ในงาน มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง
ตลอดจนการใชขอมูลสะทอนกลับในการคนหาขอบเขตของการปฏิบัติงานที่ตองการพัฒนา
ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย คือ:
• จุดแข็งและจุดออนในการปฏิบัติงาน
• ภูมิหลังและประสบการณที่มีตอการปฏิบัติงาน
• รูปแบบการเรียนรู
• ระบบการดูแลและการชวยเหลือ
• ความสําคัญของจุดประสงคและผลลัพธของศูนยเด็กระดับอาชีพ
• โครงสรางของสถานปฏิบัติงานอาชีพของศูนยเด็กและโอกาสทางความกาวหนา
ของอาชีพ
• วิธีการพัฒนาวิชาชีพ
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
หนวยนี้เปนหนวยบังคับ (กลุม ก.) ของคุณวุฒิ VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก

ใบสรุปหนวย
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204.1 ใชระบบตัวชวยเพือ่ พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง
VQ/TVQ2 Unit 204 หนา 3/4
หนวยสมรรถนะ (Unit):
204
เสริมสรางความสัมพันธที่ดี
หนวยยอย (Element) :

204.1

ใชระบบการสงเสริมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง
( Make use of support to develop your practice)

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)

คนหาเกี่ยวกับวิธีการชวยเหลือในงานที่ทํา
ใชวิธีการชวยเหลือเพื่อบงบอกสิ่งสะทอนในทางสรางสรรคของการปฏิบัติงาน
ใชวิธีการชวยเหลือเพื่อบอกเปาหมายและผลลัพธ
ใชขอมูลยอนกลับในการคนหาขอบเขตของการฝกหัดที่ตองการพัฒนา
คนหาขอมูลเพื่อสงเสริมการพัฒนาเด็ก

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 1
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204.2 ใชความรูและทักษะใหมเพื่อปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของตนเอง
VQ/TVQ2 Unit 204 หนา 4/4
หนวยสมรรถนะ (Unit):
204
เสริมสรางความสัมพันธที่ดี
หนวยยอย (Element) :

204.2

ใชความรูและทักษะใหมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง
( Use new knowledge and skills to improve your practice )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)

ใชประโยชนจากการไดรับความรูและทักษะใหม ๆ
ระบุความรูและทักษะใหม ๆ ที่มีประโยชนในการทํางาน
การสงเสริมการคนหาวิธีการใชความรูและทักษะใหม ๆ ในงาน
ใชความรูและทักษะใหม ๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง
ใชขอมูลสะทอนกลับในการคนหาขอบเขตของการปฏิบัติงานที่ตองการพัฒนา

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 2
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ขอกําหนดของมาตรฐาน
VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
VQ/TVQ2 in Children's Care, Learning and Development
Group A Mandatory Units — กลุม ก. หนวยบังคับ (Mandatory Units)
Unit 205

จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับความตองการของเด็ก
(Prepare and maintain environments to meet children’s needs)
VQ/TVQ2 Unit 205 หนา 1/9
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)

หนวยสมรรถนะ (Unit)

205

Reference:- K/103/3388 /U 205

จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับความตองการของ
เด็ก
(Prepare and maintain environments to meet children’s needs)

กลุมเปาหมาย
(Target group):

คําสรุป (Overview) :

• ผูปฏิบัติงานในศูนยเด็กที่มีวัตถุประสงคหลักในการดูแล การเรียนรูและ
พัฒนาการของเด็กรวมกับครอบครัว
• ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการ
เด็ก
หนวยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับความสําคัญของการจัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมที่ดีใหกับ
เด็ก
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถจัดเตรียมและรักษา
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับความตองการของเด็ก โดยปฏิบัติงานหนวยยอยได ดังนี้:
1. จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมดานกายภาพ
2. จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมเพื่อจูงใจ
3. รักษาสภาพแวดลอมที่ทําใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
4. สงเสริมกิจวัตรประจําวันของเด็ก
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VQ/TVQ2 Unit 205 หนา 2/9
เนื้อหา (Content) :
หนวยยอย (Element) 1: มุงเนนการจัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมดานกายภาพ ประกอบดวย: การใชบริเวณ
ที่วางอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจัดกิจกรรมใหแกเด็ก การจัดวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ
เพื่อใหเด็กสามารถทํากิจกรรมไดอยางปลอดภัย การจัดทางเดินเขา/ออกและการหนีไฟ
โดยไมมีสิ่งกีดขวาง การปฏิบัติตามการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนความปลอดภัย และ
สุขอนามัย การสงเสริมใหเด็กตัดสินใจอยางฉับไวในเหตุการณเฉพาะหนา การปรับ
สภาพแวดลอมเพื่อเรียกรองความสนใจของเด็ก การตรวจสอบสภาพแวดลอมใหมีการ
ระบายอากาศที่ดี ตลอดจนการตรวจสอบสภาพแวดลอมเพื่อใหเด็กไดใชสะดวก
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนการจัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมที่จูงใจ ประกอบดวย: การเตรียมและ
บํารุงรักษา การจัดแสดงที่มองเห็นไดและสัมผัสไดเพื่อใหเด็กไดเรียนรูประสบการณ การ
จัดแสดงเพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของบุคคลตามคานิยมและหลักการของศูนยเด็ก การ
ใชสีตาง ๆ ใหนาตื่นเตน การใชเสียงและดนตรีที่นาสนใจและเราใจ การใชประสาทสัมผัส
การตรวจสอบสภาพแวดลอมตามขอกําหนด ใหเหมาะสมกับวัยและระดับพัฒนาการของ
เด็ก ตลอดจนการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมตามความตองการของเด็ก
หนวยยอย (Element) 3: มุงเนนการรักษาสภาพแวดลอมที่ทําใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ประกอบดวย: การ
จัดสภาพแวดลอมที่แสดงถึงความสัมฤทธิ์ผลของเด็กเปนรายบุคคล การสนับสนุนเด็กให
เขารวมกิจกรรม การชวยใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง การ
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นตอสภาพแวดลอมของเด็กอยางชัดเจน
การชวยใหเด็กมีความรูพื้นฐานในดานวัฒนธรรมที่ดี การชวยใหเด็กมีความกาวหนาและ
สัมฤทธิ์ผลในระดับที่เหมาะสมกับวัย และความตองการ ตลอดจนการจัดสภาพแวดลอมที่
สนับสนุนใหเด็กมีความสัมพันธกับผูใหญและคนอื่น ๆ
หนวยยอย (Element) 4: มุงเนนการสงเสริมกิจวัตรประจําวันของเด็ก ประกอบดวย: การชวยเด็กใหอยูใน
สภาพแวดลอมใหมไดอยางมั่นคง การชวยใหเด็กทํากิจวัตรประจําวันที่เหมาะสมอยางมี
ประสิทธิภาพ การชวยดูแลเด็กแตละคนตามขั้นตอน ตลอดจนการจัดหาอาหารและ
เครื่องดื่มบริการใหแกเด็ก

ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย คือ:
• วิธีที่ทําใหสภาพแวดลอมเหมาะสมกับความตองการดานสภาพรางกาย สังคม
อารมณ ภาษา สติปญญา เพศ และวัฒนธรรม
• สนับสนุนใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรม
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VQ/TVQ2 Unit 205 หนา 3/9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วิธีที่ทําใหเด็กตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
วิธีใชสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดี
ความสําคัญของการสํานึกถึงความพยายามและสัมฤทธิ์ผลของเด็ก
ความสัมพันธระหวางความเคารพตนเอง ความมั่นใจและความยืดหยุน
กฎระเบียบความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ใชในสภาพแวดลอม
สิ่งเราที่ชวยการพัฒนาเด็ก
ผลของการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนที่อยูใหมและวิธีการจัดการกับตนเอง
วิธีการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับวัยและระดับการพัฒนาของเด็ก
ผลของความรูสึกปลอดภัยและชวยใหเด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง
จัดศูนยเด็กใหเหมาะสมกับเด็ก รวมทั้งเด็กพิการและเด็กพิเศษ
วิธีสรางความมั่นใจ และวิธีที่แสดงใหเห็นถึงสัญญาณของความไมปลอดภัยและ
ความกังวลของเด็ก
วิธีจัดแสดงสิ่งตาง ๆ ใหนาสนใจและเราใจ
การรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมและการระบายอากาศในศูนยเด็กเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย และสงผลตอพัฒนาการของเด็ก
คานิยมและหลักการของศูนยเด็กสามารถสะทอนถึงสภาพแวดลอม
ความสําคัญของกิจวัตรที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
ความตองการและความสําคัญของการเลนที่ใชการเคลื่อนไหวทางกาย และวิธี
ชวยเหลือเด็กพิการและเด็กพิเศษ
ความสําคัญของระยะเวลาที่ใหเด็กไดพักผอน
ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาอาหารใหปลอดภัย
ความตองการดานโภชนาการขั้นพื้นฐานของเด็กและหลักการการรับประทาน
อาหารที่ถูกสุขอนามัย
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกายและการ
สงเสริมสุขภาพจิต
ความสําคัญของการสงเสริม ความตองการทางดานโภชนาการของเด็กและ
สอดคลองทางดานวัฒนธรรม
รูปแบบตาง ๆ ของการแพอาหาร และความสําคัญของขั้นตอนกระบวนการที่ทํา
ใหเด็กรูสึกมั่นใจวาไดรับการปกปอง
การดูแลเด็กในเรื่องผิว เสนผม เครื่องสุขภัณฑที่ใชและความปลอดภัยจาก
แสงแดด
วิธีดูแลรักษาฟนของเด็ก
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VQ/TVQ2 Unit 205 หนา 4/9
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
หนวยนี้เปนหนวยบังคับ (กลุม ก.) ของคุณวุฒิ VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก

ใบสรุปหนวย
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205.1 จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมดานกายภาพ
VQ/TVQ2 Unit 205 หนา 5/9
หนวยสมรรถนะ (Unit):
205
จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับความตองการของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

205.1

จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมดานกายภาพ
( Prepare and maintain the physical environment)

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ใชบริเวณที่วางอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดกิจกรรมใหแกเด็ก
จัดวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เพื่อใหเด็กสามารถทํากิจกรรมไดอยางปลอดภัย
จัดทางเดินเขา/ออกและการหนีไฟ โดยไมมีสิ่งกีดขวาง
ปฏิบัติตามการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนความปลอดภัย และสุขอนามัย
สงเสริมใหเด็กตัดสินใจอยางฉับไวในเหตุการณเฉพาะหนา
ปรับสภาพแวดลอม เพื่อเรียกรองความสนใจของเด็ก
ตรวจสอบสภาพแวดลอมใหมีการระบายอากาศที่ดี
ตรวจสอบสภาพแวดลอมเพื่อใหเด็กไดใชสะดวก

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 1
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205.2 จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมเพื่อจูงใจ
VQ/TVQ2 Unit 205 หนา 6/9
หนวยสมรรถนะ (Unit):
205
จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับความตองการของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

205.2

จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมเพือ่ จูงใจ
( Prepare and maintain a stimulating environment )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)
6)

เตรียมและบํารุงรักษาการจัดแสดง สิ่งที่มองเห็นไดและสัมผัสได
จัดแสดงที่มองเห็นไดและสัมผัสได เพื่อใหเด็กไดเรียนรูประสบการณ
จัดแสดงเพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของบุคคลตามคานิยมและหลักการของศูนยเด็ก
ใชสีตาง ๆ เพื่อจัดสภาพแวดลอมใหนาตื่นเตนและเปนที่สนใจของเด็ก
ใชเสียงและดนตรีที่มีสวนทําใหสภาพแวดลอมที่นาสนใจและเราใจเด็ก
จัดสภาพแวดลอมใหเด็กสามารถใชประสาทสัมผัส ดังนี้

• กลิ่น
• รส
• สัมผัส (จับตอง)
• เสียง (การไดยิน)
• มองเห็นได
7) ตรวจสอบสภาพแวดลอมตามขอกําหนด
8) จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับวัยและระดับพัฒนาการของเด็ก
9) ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมตามความตองการของเด็ก
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
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แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 2
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205.3 รักษาสภาพแวดลอมที่ทําใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
VQ/TVQ2 Unit 205 หนา 8/9
หนวยสมรรถนะ (Unit):
205
จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับความตองการของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

205.3

รักษาสภาพแวดลอมที่ทาํ ใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
( Maintain an environment that builds children’s confidence )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

จัดสภาพแวดลอมที่แสดงถึงความสัมฤทธิ์ผลของเด็กเปนรายบุคคล
สนับสนุนเด็กใหเขารวมกิจกรรม
ชวยใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นตอสภาพแวดลอมของเด็กอยางชัดเจน
ชวยใหเด็กมีความรูพื้นฐานในดานวัฒนธรรมที่ดี
ชวยใหเด็กมีความกาวหนาและสัมฤทธิ์ผลในระดับที่เหมาะสมกับวัยและความตองกา
จัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหเด็กมีความสัมพันธกับผูใหญและคนอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 3
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205.4 สงเสริมกิจวัตรประจําวันของเด็ก
VQ/TVQ2 Unit 205 หนา 9/9
หนวยสมรรถนะ (Unit):
205
จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับความตองการของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

205.4

สงเสริมกิจวัตรประจําวันของเด็ก
( Support routines for children )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)

ชวยเด็กใหอยูในสภาพแวดลอมใหมไดอยางมั่นคง
ชวยใหเด็กทํากิจวัตรประจําวันที่เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ
ชวยดูแลเด็กตามขั้นตอน
จัดหาอาหารและเครื่องดื่มบริการใหแกเด็ก

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 4
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ขอกําหนดของมาตรฐาน
VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
VQ/TVQ2 in Children’s Care, Learning and Development
Group A Mandatory Units — กลุม ก. หนวยบังคับ (Mandatory Units)
Unit 206

สงเสริมการเลนและการเรียนรูของเด็ก
(Support children’s play and learning)
VQ/TVQ2 Unit 206 หนา 1/9
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)

หนวยสมรรถนะ (Unit)

206

Reference:- M/103/3389 /U 206

สงเสริมการเลนและการเรียนรูของเด็ก
( Support children’s play and learning)

กลุมเปาหมาย
(Target group):

คําสรุป (Overview) :

• ผูปฏิบัติงานในศูนยเด็กที่มีจุดประสงคหลักเพื่อสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนา
ของเด็กรวมกับครอบครัว
• ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการ
เด็ก
หนวยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการสงเสริมการเลนและการเรียนรูที่เหมาะสําหรับเด็กในชวง
กอนวัยเรียน
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถสงเสริมการเลนและการ
เรียนรูของเด็ก โดยปฏิบัติงานหนวยยอยได ดังนี้:
1. รวมกิจกรรมเพื่อกระตุนใหเกิดการสื่อสารและภาษา
2. ใหโอกาสเด็กมีการแสดงและเลนอยางมีจินตนาการ
3. สงเสริมใหเด็กมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
4. สงเสริมการเลนเพื่อพัฒนาทางดานรางกายและการออกกําลังกาย
5. สงเสริมใหเด็กสํารวจและคนควา
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เนื้อหา (Content) :
หนวยยอย (Element) 1: มุงเนนการรวมกิจกรรมเพื่อกระตุนใหเกิดการสื่อสารและภาษา ประกอบดวย: การใช
เวลาสื่อสารกับเด็กในชวงการทํากิจกรรมและกิจวัตรประจําวัน การใชดนตรี การ
เคลื่อนไหว จังหวะ และเกมส กระตุนใหเกิดการสื่อสาร การใชการสบสายตา การ
เคลื่อนไหวรางกาย หรือเสียงอยางมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุนและการมีสวนรวมของเด็ก
การใชภาษาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารและการเรียนรู การใชบทบาทสมมุติ
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุน ชวยเหลือและเปนแบบอยาง การสื่อสารและภาษา
ตลอดจนการมั่นใจวาสิ่งที่ทําเหมาะสมกับวัยและความตองการ
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนการใหโอกาสเด็กมีการแสดงและเลนอยางมีจินตนาการ ประกอบดวย: การ
สนับสนุน จัดหาวัสดุ อุปกรณ และสิ่งของประเภทตาง ๆ เพื่อชวยการแสดงและการเลน
ที่เกิดจินตนาการ การเลือกอุปกรณและวัสดุในการรวมมือกับเด็กเพื่อรับรูในวัฒนธรรม
ของตนเองและผูอื่น การสงเสริมใหเด็กหลีกเลี่ยงการเลียนแบบอยางในการแสดงละครและ
การเลนที่เกิดจากจินตนาการ การสงเสริมใหเด็กไดสํารวจความรูสึกและบทบาทของผูอื่น
จากการแสดงละครและจินตนาการ การใหโอกาสการแสดงละครและการเลนที่เกิด
จินตนาการของเด็กอยางอิสระ โดยไมมีผูใหญเกี่ยวของ ถาไมมีการรองขอจากเด็ก ๆ
ตลอดจนการมั่นใจวาสิ่งที่ทําเหมาะกับวัย และความตองการ
หนวยยอย (Element) 3: มุงเนนการสงเสริมใหเด็กมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ประกอบดวย: การจัดวัสดุ อุปกรณ
และสิ่งของ เพื่อชวยใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคตามความสนใจและความตองการของ
เด็ก การสงเสริมกิจกรรมและการเลนที่เกิดจากจินตนาการของเด็ก เชน เลนทราย น้ํา
และวัสดุอื่น ๆ การสงเสริมการมีสวนรวมในดานตาง ๆ การมั่นใจวาสิ่งที่ทําเหมาะสมกับ
วัยและความตองการ ตลอดจนการจัดแสดงผลงานของเด็กเพื่อที่จะสงเสริมและสนับสนุน
ใหเด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง
หนวยยอย (Element) 4: มุงเนนการสงเสริมการเลนเพื่อพัฒนาทางดานรางกายและการออกกําลังกาย ประกอบดวย
: การสนับสนุนและชวยเหลือเด็กใหมีสวนรวมในกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ทาทาย การ
เลนของเด็กตามวัย และความตองการ การทําใหเด็กสามารถประเมินความเสี่ยงในการ
เลนของตนเอง การสงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการเลนที่ใชการเคลื่อนไหวรางกายทุกสวน
การใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ การใหโอกาสแกเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
โดยการจัดกิจกรรมและประสบการณที่เหมาะสม การใหคําแนะนําการเลนที่เคลื่อนไหว
รางกายอยางปลอดภัยปราศจากการปกปองตนเอง ตลอดจนการสนับสนุนเด็กรูจักให
โอกาสผูอื่น

3-42

VQ/TVQ2 Unit 206 หนา 3/9
หนวยยอย (Element) 5: มุงเนนการสงเสริมใหเด็กสํารวจและคนควา ประกอบดวย: การตรวจสอบและจัดแสดงสิ่งที่
เด็กสนใจ โดยใหเด็กไดมีโอกาสเพิ่มพูนการเรียนรู การใหเด็กใชบริเวณพื้นที่ในรมและ
กลางแจง การสงเสริมใหเด็กไดสํารวจและสืบคนหาทรัพยากรชุมชน การจัดกิจกรรมและ
ประสบการณที่จูงใจและนาสนใจในดานการสํารวจและการสืบคนหา การชวยเด็กใช
เทคโนโลยีในการสํารวจและสืบคนขอมูลขาวสาร การจัดกิจกรรมที่เด็กสนใจ การจัด
สภาพแวดลอมและดําเนินการดวยวิธีที่ปลอดภัย เพื่อใหเด็กสามารถสํารวจและสืบคน
อยางอิสระ ตลอดจนการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยและความตองการ
ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย คือ:
• การสงเสริมพัฒนาการทางการสื่อสาร สติปญญา และการเรียนรูในศูนยเด็ก
• วิธีการสงเสริมพัฒนาการดานการเลน การสื่อสารในศูนยเด็กที่ใชสองภาษาและ
หลายภาษา
• รูปแบบของการพัฒนาดานรางกาย การสื่อสาร สติปญญา สังคม อารมณ
และพฤติกรรมสําหรับเด็ก
• กิจกรรมและประสบการณสําหรับทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ที่สัมพันธกับ
โครงสรางหลักสูตรทองถิ่นของผูปฏิบัติงาน
• ความสําคัญของการเลนในการพัฒนาและการเรียนรูของเด็ก
• รูปแบบดนตรี การเคลื่อนไหว เพลง และเกมสนับสนุนการสื่อสารที่เหมาะสม
สําหรับเด็ก
• วิธีการใชเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลขาวสารเพื่อชวยการเรียนรูและการเลน
• การใชภาษาที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการเรียนรูของเด็ก รวมถึง
ประโยชนการใชคําถามการใชภาษาเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู
• ขอบเขตและประโยชนของการเลนที่เด็กไดใชจินตนาการ และการเลนบทบาท
ตาง ๆ
• การเลนที่เกิดจากจินตนาการและการแสดงละคร ที่ชวยกระตุนการเรียนรูของเด็ก
รวมถึงรูปแบบของวัสดุ อุปกรณ และสิ่งของที่ใชในการเลน
• ยอมรับการเลียนแบบบทบาทที่เด็กไดรับจากประสบการณจริง
• การเลนตามจินตนาการของเด็กอยางอิสระ โดยมีหรือไมมีผูใหญเขารวมดวย
และการเลนนั้นดําเนินตอไปไดโดยที่เด็กไมรูตัว
• วิธีจัดแสดงผลงานของเด็กใหเกิดผลดี
• วิธีสนับสนุนความเชื่อมั่นและการนับถือตนเอง เปนการเนนที่กระบวนการ
สรางสรรคมากกวาที่จะเนนชิ้นงานขั้นสุดทาย
• กิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ
สวนยอย
• การเลนที่เคลื่อนไหวรางกายสามารถชวยใหเด็กประเมินความเสี่ยงใน
สภาพแวดลอมที่ถูกควบคุมและปลอดภัย
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VQ/TVQ2 Unit 206 หนา 4/9
• ประโยชนที่เด็กเลนโดยการเคลื่อนไหวรางกายและออกกําลังกาย ชวยใหเด็กมี
ไหวพริบในการแกปญหาในการเลน
• ชนิดของสิ่งที่เกี่ยวของกับความสนใจของเด็กตามวัย และตามความตองการ
• ประโยชนการเรียนรูของเด็กในการจัดกลุมวัตถุเขาดวยกันตามลักษณะที่คลายกัน
และการเรียนรู การแยก จําแนก
• ประโยชนการเรียนรูของเด็กในการรับรูเกี่ยวกับภูมิหลังของตนเองและชุมชน
• ความสําคัญและขอบขายการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน เชน การทําอาหาร การ
ทําสวนเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรูของเด็ก
• วิธีการจัดกิจกรรมที่ชวยใหเด็กเรียนรูและชนิดของกิจกรรม ของเลน อุปกรณ
และประสบการณที่มีประสิทธิภาพที่สุด
• วิธีจัดวางเครื่องเรือนและอุปกรณที่ทําใหใชพื้นที่อยางคุมคาเพื่อชวยใหเด็กไดเลน
และเรียนรู
• ประโยชนของกิจวัตรประจําวันที่ชวยใหเด็กเลนและเรียนรู
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
หนวยนี้เปนหนวยบังคับ (กลุม ก.) ของคุณวุฒิ VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก

ใบสรุปหนวย
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206.1 รวมกิจกรรมเพื่อกระตุนใหเกิดการสื่อสารและภาษา
VQ/TVQ2 Unit 206 หนา 5/9
หนวยสมรรถนะ (Unit):
206
สงเสริมการเลนและการเรียนรูของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

206.1

รวมกิจกรรมเพื่อกระตุนใหเกิดการสื่อสารและภาษา
( Participate in activities to encourage communication and language )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ใชเวลาสื่อสารกับเด็กในชวงการทํากิจกรรมและกิจวัตรประจําวัน
ใชดนตรี การเคลื่อนไหว จังหวะ และเกม กระตุนใหเกิดการสื่อสาร
ใชการสบสายตา การเคลื่อนไหวรางกาย หรือเสียงอยางมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุนและการมีสวนรวมของเด็ก
ใชภาษาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารและการเรียนรู
ใชบทบาทสมมติอยางมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุน ชวยเหลือและเปนแบบอยาง การสื่อสารและภาษา
มั่นใจวาสิ่งที่ทําเหมาะสมกับวัย และความตองการ

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 1
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206.2 ใหโอกาสเด็กมีการแสดงและเลนอยางมีจินตนาการ
VQ/TVQ2 Unit 206 หนา 6/9
หนวยสมรรถนะ (Unit):
206
สงเสริมการเลนและการเรียนรูของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

206.2

ใหโอกาสเด็กมีการแสดงและเลนอยางมีจินตนาการ
( Provide opportunities for children’s drama and imaginative play )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)

สนับสนุน จัดหาวัสดุ อุปกรณ และสิ่งของประเภทตาง ๆ เพื่อชวยการแสดงและการเลนที่เกิดจากจินตนาการ
เลือกอุปกรณและวัสดุในการรวมมือกับเด็กเพื่อรับรูในวัฒนธรรมของตนเองและผูอื่น
สงเสริมใหเด็กหลีกเลี่ยงการเลียนแบบอยางในการแสดงละครและการเลนที่เกิดจากจินตนาการ
สงเสริมใหเด็กไดสํารวจความรูสึกและบทบาทของผูอื่นจากการแสดงละครและจินตนาการ
ใหโอกาสการแสดงละครและการเลนที่เกิดจินตนาการของเด็กอยางอิสระ โดยไมมีผูใหญเกี่ยวของ ถาไมมีการ
รองขอจากเด็ก ๆ
6) มั่นใจวาสิ่งที่ทําเหมาะกับวัย และความตองการ
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 2
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206.3 สงเสริมใหเด็กมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
VQ/TVQ2 Unit 206 หนา 7/9
หนวยสมรรถนะ (Unit):
206
สงเสริมการเลนและการเรียนรูของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

206.3

สงเสริมใหเด็กมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
( Encourage children to be creative )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1) จัดวัสดุ อุปกรณ และสิ่งของ เพื่อชวยใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคตามความสนใจและความตองการของเด็ก
2) สงเสริมกิจกรรมและการเลนที่เกิดจากจินตนาการของเด็ก เชน เลนทราย น้ํา และวัสดุอื่น ๆ
3) สงเสริมการมีสวนรวมในดานตอไปนี
• การทําเครื่องหมาย
• การระบายสี
• การวาด
• การออกแบบ
• การพิมพ
4) มั่นใจวาสิ่งที่ทําเหมาะสมกับวัยและความตองการ
5) จัดแสดงผลงานของเด็กเพื่อที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 3

3-47

206.4 สงเสริมการเลนเพื่อพัฒนาทางดานรางกายและการออกกําลังกาย
VQ/TVQ2 Unit 206 หนา 8/9
หนวยสมรรถนะ (Unit):
206
สงเสริมการเลนและการเรียนรูของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

206.4

สงเสริมการเลนเพื่อพัฒนาทางดานรางกายและการออกกําลังกาย
( Support physical play and exercise )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1) สนับสนุนและชวยเหลือเด็กใหมีสวนรวมในกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ทาทายการเลนของเด็กตามวัย และความ
ตองการ
2) ทําใหเด็กสามารถประเมินความเสี่ยงในการเลนของตนเอง
3) สงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการเลนที่ใชการเคลื่อนไหวรางกายทุกสวน
4) ใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
5) ใหโอกาสแกเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว โดยการจัดกิจกรรมและประสบการณที่เหมาะสม
6) ใหคําแนะนําการเลนที่เคลื่อนไหวรางกายอยางปลอดภัยปราศจากการปกปองตนเอง
7) สนับสนุนเด็กรูจักใหโอกาสผูอื่น
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 4
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206.5 สงเสริมใหเด็กสํารวจและคนควา
VQ/TVQ2 Unit 206 หนา 9/9
หนวยสมรรถนะ (Unit):
206
สงเสริมการเลนและการเรียนรูของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

206.5

สงเสริมใหเด็กสํารวจและคนควา
( Encourage children to explore and investigate )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ตรวจสอบและจัดแสดงสิ่งที่เด็กสนใจ โดยใหเด็กไดมีโอกาสเพิ่มพูนการเรียนรู
ใหเด็กใชบริเวณพื้นที่ในรมและกลางแจง
สงเสริมใหเด็กไดสํารวจและสืบคนหาทรัพยากรชุมชน
จัดกิจกรรมและประสบการณที่จูงใจและนาสนใจในดานการสํารวจและการสืบคนหา
ชวยเด็กใชเทคโนโลยีในการสํารวจและสืบคนขอมูลขาวสาร
จัดกิจกรรมที่เด็กสนใจ โดยใชวิธีการที่ปลอดภัย
จัดสภาพแวดลอมและดําเนินการดวยวิธีที่ปลอดภัย เพื่อใหเด็กสามารถสํารวจและสืบคนอยางอิสระ
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย และความตองการ

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 5
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ขอกําหนดของมาตรฐาน
VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
VQ/TVQ2 in Children's Care, Learning and Development
Group B Optional Units — กลุม ข. หนวยเลือก (Optional Units)
Unit 207

สงเสริมการทํางานเปนกลุมที่มีประสิทธิภาพ
(Contribute to the effectiveness of teams)
VQ/TVQ2 Unit 207 หนา 1/5
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)

หนวยสมรรถนะ (Unit)

207

Reference:- H/102/8707 /U 207

สงเสริมการทํางานเปนกลุมที่มีประสิทธิภาพ
(Contribute to the effectiveness of teams)

กลุมเปาหมาย
(Target group):

คําสรุป (Overview) :

• ผูปฏิบัติงานที่มีบทบาทในการทํางานเปนกลุม ในศูนยเด็กที่มีจุดประสงคหลักใน
การดูแล การเรียนรูและการพัฒนาของเด็ก รวมกับครอบครัว
• ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการ
เด็ก
หนวยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับผูปฏิบัติงานที่ตองสามารถรวมกับสมาชิกทํางานเปนทีมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถสงเสริมการทํางานเปน
กลุมที่มีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติงานหนวยยอยได ดังนี้:
1. เห็นชอบและปฏิบัติตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองภายในกลุม
2. เปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของกลุม
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VQ/TVQ2 Unit 207 หนา 2/5
เนื้อหา (Content) :
หนวยยอย (Element) 1: มุงเนนการเห็นชอบและปฏิบัติตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองภายในกลุม
ประกอบดวย: การทบทวนขอมูลและคนหาคําแนะนํา วัตถุประสงคเกี่ยวกับกลุมทํางาน
การทํางานกับผูอื่นภายในกลุมทํางานโดยทําการตกลง ชี้แจงใหชัดเจน การทําตาม
บทบาทและความรับผิดชอบที่ไดตกลงกันในกลุมทํางาน การประเมินและใชขอมูล
ยอนกลับจากผูอื่นที่ทําใหปฏิบัติงานตามบทบาทและความรับผิดชอบภายในกลุมทํางาน
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทําความตกลง แสวงหาความชวยเหลือและ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนการเปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของกลุม ประกอบดวย: การชี้แจงการทํากิจกรรม
ของตนเองใหแกสมาชิกในกลุม การใหความชวยเหลือการปฏิบัติงานในกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ยอมรับและใชคําแนะนําของผูอื่นอยางสรางสรรค การเสนอความชวยเหลือที่
สรางสรรคผลงานใหแกสมาชิกใหปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ การแจง
สมาชิกในกลุมทํางานเมื่อไมสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายภายในเวลาที่ระบุไว
การใหขอคิดเห็นและขอมูลที่เปนประโยชนตอสมาชิก เพื่อปรับปรุงการทํางานในกลุม
ทํางาน การแสดงความคิดเห็นและเคารพตอความคิดเห็นของสมาชิก ตลอดจนการให
คําปรึกษาแนะนํา แกสมาชิกเมื่อประสบปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย คือ:
• ความตองการของศูนยเด็กที่เห็นชอบดวยกฎหมายในดานความเสมอภาค ความ
แตกตาง การแบงแยกและสิทธิเมื่อปฏิบัติงานในกลุมทํางาน
• หลักเกณฑของการฝก การปฏิบัติ มาตรฐาน และการแนะนําที่สัมพันธกับ
ตนเองและบทบาท ความรับผิดชอบ การรายงานเรื่องราวหนาที่ของผูอื่นเมื่อ
ทํางานในกลุมทํางานเพื่อชวยเหลือสมาชิก
• กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับศูนยเด็ก มีขั้นตอนกระบวนการและการ
ปฏิบัติดังนี้
o บันทึกเพิ่มเติม
o การบันทึก การรายงาน การใชขอมูลลับรวมกัน
o การทํางานเปนกลุม
• วิธีการเพิ่ม ปรับนโยบาย ขั้นตอน ระบบ การปฏิบัติงานและมาตรฐานการ
ใหบริการที่เกี่ยวของกับการทํางานเปนกลุมใหทันสมัย
• หลักเกณฑที่เสริมใหการทํางานเปนกลุมมีประสิทธิภาพ
• การมีปฏิสัมพันธตามลักษณะรายบุคคล และผลกระทบตอการทํางานเปนกลุม
• อุปสรรคในการพัฒนาความสัมพันธภายในกลุมทํางานและวิธีแกไขปญหา
อุปสรรค
• แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธเกี่ยวของกัน และวิธี
จัดการใหการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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VQ/TVQ2 Unit 207 หนา 3/5
• จุดแข็งและจุดออนของผูปฏิบัติงานเมื่อตองทํางานคนเดียวและเปนกลุม
• โอกาสการเรียนรูและการพัฒนา เพื่อชวยผูปฏิบัติงานในการทํางานเปนกลุม
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
หนวยนี้เปนหนวยเลือก (กลุม ข.) ของคุณวุฒิ VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก

ใบสรุปหนวย
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207.1 เห็นชอบและปฏิบัตติ ามบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองภายในกลุม
VQ/TVQ2 Unit 207 หนา 4/5
หนวยสมรรถนะ (Unit):
207
สงเสริมการทํางานเปนกลุมที่มีประสิทธิภาพ
หนวยยอย (Element) :

207.1

เห็นชอบและปฏิบัติตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองภายในกลุม
( Agree and carry out your role and responsibilities within the team )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1) ทบทวนขอมูลและคนหาคําแนะนํา วัตถุประสงคเกี่ยวกับกลุม
2) ทํางานกับผูอื่นภายในกลุมโดยทําการตกลง ชี้แจง ใหชัดเจนดังตอไปนี้
• บทบาทและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
• บทบาทและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานคนอื่น
• วิธีสงเสริมบทบาทและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานใหครอบคลุมวัตถุประสงคของกลุม
• วิธีที่ผูปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนกิจกรรม และวัตถุประสงคของกลุม
3) ทําตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ไดตกลงกันในกลุม
4) ใชขอมูลยอนกลับจากผูอื่นที่ทําใหปฏิบัติงานตามบทบาทและความรับผิดชอบภายในกลุมทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5) ทําความตกลง แสวงหาความชวยเหลือ และปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางมี ประสิทธิภาพ
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 1
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207.2 เปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของกลุม
VQ/TVQ2 Unit 207 หนา 5/5
หนวยสมรรถนะ (Unit):
207
สงเสริมการทํางานเปนกลุมที่มีประสิทธิภาพ
หนวยยอย (Element) :

207.2

เปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของกลุม
( Participate effectively as a team member )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ชี้แจงการทํากิจกรรมของตนเองใหแกสมาชิกในกลุมทํางาน
ความชวยเหลือ การปฏิบัติงานในกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยอมรับและใชคําแนะนําของผูอื่นอยางสรางสรรคเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
เสนอความชวยเหลือที่สรางสรรคผลงานใหแกสมาชิกในกลุม
ตองชวยเหลือสมาชิกในกลุมใหปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
เมื่อผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายภายในเวลาที่ระบุไว ตองแจงสมาชิกในกลุม
ใหขอคิดเห็นและขอมูลที่เปนประโยชนตอสมาชิก เพื่อปรับปรุงการทํางานในกลุม
แสดงความคิดเห็น และเคารพตอความคิดเห็นของสมาชิก
ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกสมาชิก เมื่อประสบปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 2
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ขอกําหนดของมาตรฐาน
VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
VQ/TVQ2 in Children's Care, Learning and Development
Group B Optional Units — กลุม ข. หนวยเลือก (Optional Units)
Unit 208

สงเสริมพัฒนาการของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
(Support the development of babies and children under 3 years)
VQ/TVQ2 Unit 208 หนา 1/10
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)

หนวยสมรรถนะ (Unit)

208

Reference:- H/103/3390 /U 208

สงเสริมพัฒนาการของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
(Support the development of babies and children under 3 years)

กลุมเปาหมาย
(Target group):

คําสรุป (Overview) :

• ผูปฏิบัติงานในดานการชวยเหลือดูแลทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ในศูนยเด็ก
ทําใหมีโอกาสสังเกตวิธีที่เด็กเหลานั้นมีพัฒนาการขึ้น สงเสริมพัฒนาการโดยการ
ขยายขอบเขตความสามารถของเด็ก
• ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการ
เด็ก
หนวยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการสังเกตทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป เพื่อใหการดูแลทาง
กายภาพอยางเหมาะสมและจัดหากิจกรรมการเลนที่สนับสนุน สงเสริมพัฒนาการอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการบันทึกความกาวหนาของพัฒนาการอยางถูกตองตามขั้นตอน
ของหนวยงาน ผูปฏิบัติงานจะตองสื่อสารกับทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ไดในขณะที่
เด็กบอกความชอบหรือความตองการและนํามาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเลนให
เด็ก
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถสงเสริมพัฒนาการของ
ทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป โดยปฏิบัติงานหนวยยอยได ดังนี้:
1. สังเกตทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป เปนประจําทุกวัน
2. ดูแลความปลอดภัยทางดานรางกายแกทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
3. จัดหากิจกรรมที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการแกเด็ก
4. สื่อสาร ตอบสนองและตีความ ความตองการของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
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เนื้อหา (Content) :
หนวยยอย (Element) 1: มุงเนนการสังเกตทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป เปนประจําทุกวัน ประกอบดวย: การ
สังเกตวิธีที่ทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป เคลื่อนไหว และการใชอวัยวะสวนตาง ๆ ของ
รางกาย การสื่อสาร การเลนกับผูใหญ และเด็กอื่น ๆ การสังเกต การแสดงความรูสึก
วิธีเลน และสิ่งที่ ชอบเลนมากที่สุด การนําสิ่งที่ไดจากการสังเกตมาใชพัฒนาเด็กรวมกับ
ผูอื่น ตลอดจนการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาดานพัฒนาการ ตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติของศูนยเด็ก
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนการดูแลความปลอดภัยทางดานรางกายแกทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
ประกอบดวย: การใชกิจกรรมการดูแลทางดานรางกายและกิจวัตรประจําวันในการพัฒนา
ความสัมพันธที่ดี การเตรียมอาหารตามสูตรสําหรับทารกที่ไมไดเลี้ยงดวยนมแม อุปกรณ
การใชตองผานการตม ฆาเชื้อโรค และสูตรที่ใชตองเปนไปตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิต การปฏิบัติตามความตองการของเด็กและครอบครัวอยางดีที่สุดในชวงของ
การใหนมผสม การชวยเด็กที่หยานมใหมีความรูสึกอยากรับประทานอาหารที่
นอกเหนือจากนม การสังเกตอาการปวยของทารกและเด็กที่อายุต่ํากวา 3 ป รวมทั้งให
การดูแลตามขั้นตอน การทําความสะอาดรางกายเด็กและใชสุขภัณฑที่เหมาะสมสําหรับ
เด็ก การแตงตัวเปลี่ยนเสื้อผาใหเด็ก โดยคํานึงถึงความรูสึกและความตองการของเด็ก
การดูแลผม ผิวหนังและฟนตามขั้นตอน การใหการดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา ไม
ทิ้งเด็กไวตามลําพัง ตลอดจนการปลอบโยนเด็กที่ซึมเศรา ตามความจําเปนและเหมาะสม
หนวยยอย (Element) 3: มุงเนนการจัดหากิจกรรมที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการแกเด็ก ประกอบดวย:
การระบุกิจกรรมกลุมหรือเดี่ยวที่สงเสริมพัฒนาการเรียนรูตามความแตกตางของแตละ
บุคคล การคํานึงถึงผลของความเสี่ยงและความปลอดภัยที่จะตามมาในการปฏิบัติงานและ
นโยบายของศูนยเด็ก การเลือกกิจกรรมการเลนที่หลากหลายใหทารกและเด็กที่มีอายุต่ํา
กวา 3 ป การทําใหมั่นใจวาวาการจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนการปฏิบัติตามแผนที่วางไวของ
ศูนยเด็ก การจัดกิจกรรมกลุมที่หลากหลายจะเปนประโยชนสําหรับเด็ก การชวยทารก
และเด็กอายุต่ํากวา 3 ป เลือกกิจกรรมที่สรางสรรค เรียนรูตามจินตนาการใหตรงตาม
ความสนใจและความชอบของเด็ก กิจกรรมที่จัดใหเด็กเปนกิจกรรมที่ทาทาย แตบรรลุผล
สําเร็จสําหรับเด็กแตละคนได การเลนกับทารกและเด็ก ๆ ไดอยางมีความสุข ตลอดจน
การควบคุมดูแลและบันทึกการตอบสนองของทารกและเด็ก ๆ ที่มีตอกิจกรรมตาง ๆ
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หนวยยอย (Element) 4: มุงเนนการสื่อสาร ตอบสนองและตีความ ความตองการของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
ประกอบดวย: การตอบสนองอยางเหมาะสม เมื่อทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ซึมเศรา
โดยเขาใจวาการแยกจากพอแมเปนสาเหตุทําใหกังวลใจทั้งเด็กและพอแม การเขาใจและ
ใหรางวัลตอความพยายามในการสื่อสาร โดยกระตุนใหมีการพัฒนาทางภาษาและ
ความสัมพันธที่ดี การใชเทคนิคการสื่อสารหลายรูปแบบ รวมทั้งการใชเพลง จังหวะดนตรี
การเลานิทาน การเลนกับนิ้วมือและการเคลื่อนไหวมือ การแสดงออกทางสีหนาทาทาง
การตอบรับอยางเหมาะสมตอการเริ่มหัดพูดของเด็ก การเขาใจความตองการจากการ
สื่อสารไดอยางถูกตอง การใชวิธีการสื่อสารหลากหลายระดับเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของทารกและเด็ก การใชรูปแบบภาษาที่ดี เมื่อพูดกับทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3
ป การใชวิธีการสื่อสารแบบอื่น เพื่อใหทราบความตองการของเด็ก หากเด็กพยายามพูด
โดยที่สื่อความหมายยังไมชัดเจน การเขาใจและตอบสนองตอปฏิกิริยาดานพฤติกรรมของ
เด็กที่สื่อความไมได ตลอดจนการพูดคุยอยางเสริมสรางกับพอแมเรื่องความกาวหนาของ
เด็ก
ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย คือ:
• ความสําคัญของงานที่เกี่ยวกับทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป และความตองการ
ฝกอบรม เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานที่สูง ดานการดูแลเด็กแบบ
มืออาชีพ
• ความแตกตางระหวางการสังเกตแบบเปนทางการและไมเปนทางการกับทารก
และเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
• เหตุผลที่จําเปนในการสังเกตเด็กอยางเปนทางการ
• สาเหตุที่สําคัญตอการยินยอมจากพอแมของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป กอน
ทําการสังเกต
• รูปแบบที่คาดหวังและขอจํากัดในการพัฒนาเด็กอายุระหวาง 0 – 3 ป
• ขอบเขตของการปฏิบัติงานในปจจุบันที่ประสบความสําเร็จและวิธีที่ผูปฏิบัติงาน
ใชในการดูแลทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
• ในกรณีที่มีเรื่องเรงดวนตองรายงานตามขั้นตอนและนโยบายของศูนยเด็ก
• วิธีบันทึกการสังเกตพัฒนาการอยางถูกตองและชัดเจน
• พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการใชขอมูลสวนบุคคล เชน พระราชบัญญัติ
ปกปองขอมูล
• ผูที่เหมาะสมในการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทารกและเด็กเปนรายบุคคล
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• กิจกรรมการเลนที่สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ใน
ดาน
o การพัฒนาที่ดีและรวดเร็ว
o ความสัมพันธระหวางมือและตา
o การฟงและการตอบสนอง
o ความสามารถทางสังคมและอารมณ
o การคิดและการเรียนรู
o จินตนาการ
• ความสําคัญของการใหเวลาในการสํารวจสิ่งแวดลอมในดานความปลอดภัย การ
ติดตาม การชี้นําความสนใจของเด็ก การเลน และการเรียนรู
• การดูแลความปลอดภัยของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป หากมีความรุนแรง
จําเปนตองแจงผูดูแลเด็กหรือผูเกี่ยวของทันที
• นโยบายและการปฏิบัติงานของศูนยเด็ก มีการประเมินความเสี่ยงและความ
ปลอดภัย
• การจัดหากิจกรรมที่กระตุนทารกและเด็กใหมีการพัฒนา
• คําชมเชย สนับสนุนใหมีกิจกรรมที่ทาทายไมวาทารกหรือเด็ก จะทําสําเร็จ
หรือไมสําเร็จก็ตาม
• วิธีและสาเหตุที่ทารกสื่อความตั้งแตทารก และเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
• ผูใหญสามารถสงเสริมพัฒนาการดานการสื่อสารของเด็ก ทั้งทางคําพูด และสี
หนาทาทาง
• การปองกันความปลอดภัยในการทํางานของเด็กและผูใหญ
• เหตุผลที่สําคัญในการใชรูปแบบภาษาที่เขาใจ มีความหมาย รวมทั้งภาษาที่ใช
สีหนา ทาทาง
• วิธีปฏิบัติในการจัดหาสิ่งจําเปนใหกับทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป เมื่อตองแยก
จากพอแมหรือเปลี่ยนที่อยูหรือสิ่งแวดลอมใหม ๆ
• การเตรียมอาหารตามสูตรอยางปลอดภัย ตามขั้นตอน และคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิต
• วิธีเลี้ยงเด็กดวยนมผสมอยางปลอดภัย
• วิธีเก็บรักษานมมารดา
• วิธีการหยานมเด็ก และการใหอาหาร
• โภชนาการสําหรับทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
• อาการที่แสดงใหเห็นวาทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป มีไข เจ็บปวย และใหการ
ดูแลที่เหมาะสม
• การดูแลเรื่องผม ผิวหนัง ฟน สุขภัณฑที่เหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรม
• การดูแลดานสุขอนามัยในการอาบน้ํา แตงตัว เปลี่ยนผาออม
• การกําจัดของเสียอยางปลอดภัย
• วิธีฝกการขับถายของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
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• ใหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เชน ทาทางเมื่อนอนหลับ
อุณหภูมิที่ชวยปองกันการเสียชีวิตแบบฉับพลันในเด็ก
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
หนวยนี้เปนหนวยเลือก (กลุม ข.) ของคุณวุฒิ VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก

ใบสรุปหนวย
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หนวยสมรรถนะ (Unit):
208
สงเสริมพัฒนาการของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
หนวยยอย (Element) :

208.1

สังเกตทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป เปนประจําทุกวัน
( Observe babies or children under 3 years as part of your everyday work )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)
6)

สังเกตวิธีที่ทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป เคลื่อนไหวและการใชอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย
สังเกตวิธีที่ทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป สื่อสารและเลนกับผูใหญ และเด็กอื่น ๆ
สังเกตวิธีที่ทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป แสดงความรูสึก
สังเกตการเลน วิธีเลน และสิ่งที่ทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ชอบเลนมากที่สุด
นําสิ่งที่ไดจากการสังเกตมาใชพัฒนาเด็กรวมกับผูอื่น
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาดานพัฒนาการของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติของศูนยเด็ก

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 1
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หนวยสมรรถนะ (Unit):
208
สงเสริมพัฒนาการของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
หนวยยอย (Element) :

208.2

ดูแลความปลอดภัยทางดานรางกายแกทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
( Provide safe physical care for babies and children under 3 years )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1) ใชกิจกรรมการดูแลทางดานรางกายและกิจวัตรประจําวันในการพัฒนาความสัมพันธที่ดีกับทารกและเด็ก
2) เตรียมอาหารตามสูตรสําหรับทารกที่ไมไดเลี้ยงดวยนมแม อุปกรณการใชตองผานการตม ฆาเชื้อโรคและสูตร
ที่ใชตองเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต
3) ในชวงของการใหนมผสม ควรปฏิบัติตามความตองการของเด็กและครอบครัวอยางดีที่สุด
4) ชวยเด็กที่หยานมใหมีความรูสึกอยากรับประทานอาหารที่นอกเหนือจากนม
5) สังเกตอาการปวยของทารกและเด็กที่อายุต่ํากวา 3 ป รวมทั้งใหการดูแลตามขั้นตอน
6) ทําความสะอาดรางกายเด็กและใชสุขภัณฑที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
7) แตงตัวเปลี่ยนเสื้อผาใหเด็ก โดยคํานึงถึงความรูสึกและความตองการของเด็ก
8) ดูแลผม ผิวหนังและฟนตามขั้นตอน
9) ไมทิ้งเด็กไวตามลําพัง ใหการดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา
10) ปลอบโยนเด็กที่ซึมเศรา ตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 2
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208.3 จัดหากิจกรรมที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการแกเด็ก
VQ/TVQ2 Unit 208 หนา 8/10
หนวยสมรรถนะ (Unit):
208
สงเสริมพัฒนาการของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
หนวยยอย (Element) :

208.3

จัดหากิจกรรมที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการแกเด็ก
( Provide play activities that encourage learning and development )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ระบุกิจกรรมกลุมหรือเดี่ยวที่สงเสริมพัฒนาการเรียนรูตามความแตกตางของแตละบุคคล
ในการปฏิบัติงานและนโยบายของศูนยเด็ก ตองคํานึงถึงผลของความเสี่ยงและความปลอดภัยที่จะตามมา
เลือกกิจกรรมการเลนที่หลากหลายใหทารกและเด็กที่มีอายุต่ํากวา 3 ป
มั่นใจวาการจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนการปฏิบัติตามแผนที่วางไวของศูนยเด็ก
มั่นใจวาการจัดกิจกรรมกลุมที่หลากหลาย จะเปนประโยชนสําหรับเด็ก
ชวยทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป เลือกกิจกรรมที่สรางสรรค เรียนรูตามจินตนาการใหตรงตามความสนใจ
และความชอบของเด็ก
7) มั่นใจวากิจกรรมที่จัดใหเด็ก เปนกิจกรรมที่ทาทาย แตบรรลุผลสําเร็จสําหรับเด็กแตละคนได
8) เลนกับทารกและเด็ก ๆ ไดอยางมีความสุข
9) ควบคุมดูแลและบันทึกการตอบสนองของทารกและเด็ก ๆ ที่มีตอกิจกรรมตาง ๆ
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 3
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208.4 สื่อสาร ตอบสนองและตีความ ความตองการของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
VQ/TVQ2 Unit 208 หนา 9/10
หนวยสมรรถนะ (Unit):
208
สงเสริมพัฒนาการของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
หนวยยอย (Element) :

208.4

สื่อสาร ตอบสนองและตีความ ความตองการของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
( Communicate with, respond to and interpret the needs of babies or children under 3 years )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1) ตอบสนองอยางเหมาะสม เมื่อทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ซึมเศรา โดยเขาใจวาการแยกจากพอแมเปน
สาเหตุทําใหกังวลใจทั้งเด็กและพอแม
2) เขาใจและใหรางวัลตอความพยายามในการสื่อสารของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป โดยกระตุนใหมีการ
พัฒนาทางภาษาและความสัมพันธที่ดี
3) ใชเทคนิคการสื่อสารหลายรูปแบบ รวมทั้งการใชเพลง จังหวะดนตรี การเลานิทาน การเลนกับ นิ้วมือ และ
การเคลื่อนไหวมือ การแสดงออกทางสีหนาทาทาง
4) ตอบรับอยางเหมาะสมตอการเริ่มหัดพูดของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
5) เขาใจความตองการจากการสื่อสารของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ไดอยางถูกตอง
6) ใชวิธีการสื่อสารหลากหลายระดับ เพื่อตอบสนองตอความตองการของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
7) ใชรูปแบบภาษาที่ดี เมื่อพูดกับทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
8) หากเด็กพยายามพูด โดยที่สื่อความหมายยังไมชัดเจน ใหใชวิธีการสื่อสารแบบอื่น เพื่อใหทราบความตองการ
ของเขา
9) เขาใจและตอบสนองตอปฏิกิริยาดานพฤติกรรมของเด็กที่สื่อความไมได
10) พูดคุยอยางเสริมสรางกับพอแมเรื่องความกาวหนาของเด็ก
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
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VQ/TVQ2 Unit 208 หนา 10/10
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 4
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ขอกําหนดของมาตรฐาน
VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
VQ/TVQ2 in Children's Care, Learning and Development
Group B Optional Units — กลุม ข. หนวยเลือก (Optional Units)
Unit 209

สงเสริมเด็กพิการและเด็กพิเศษ
(Support a child with disabilities or special educational needs)
VQ/TVQ2 Unit 209 หนา 1/6
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)

หนวยสมรรถนะ (Unit)

209

Reference:- K/103/3391 /U 209

สงเสริมเด็กพิการและเด็กพิเศษ
(Support a child with disabilities or special educational needs)

กลุมเปาหมาย
(Target group):

คําสรุป (Overview) :

• ผูปฏิบัติงานในศูนยเด็กที่มีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมการเรียนรูและ
พัฒนาการเด็กรวมมือกับครอบครัว
• ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการ
เด็ก
หนวยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการสงเสริมเด็กพิการและเด็กพิเศษ
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถดูแลความปลอดภัยใหเด็ก
โดยปฏิบัติงานหนวยยอยได ดังนี้:
1. สงเสริม ดูแลและสนับสนุนเด็กพิการและเด็กพิเศษ
2. สงเสริมใหเด็กเขารวมกิจกรรม เพื่อใหไดรับประสบการณ
3. ชวยเหลือเด็กและครอบครัวตามขั้นตอนที่กําหนดไว
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VQ/TVQ2 Unit 209 หนา 2/6
เนื้อหา (Content) :
หนวยยอย (Element) 1: มุงเนนการสงเสริม ดูแลและสนับสนุนเด็กพิการและเด็กพิเศษ ประกอบดวย: การหา
ขอมูลเกี่ยวกับความจําเปนของเด็กแตละคนจากเพื่อนรวมงาน การปฏิบัติตามแผนพัฒนา
เด็กแตละคน เชน การดูแลและการมีสวนรวมในกิจกรรม มีการแจงบุคคลที่เกี่ยวของกับ
เด็กทันที ตามขั้นตอนของศูนยเด็ก การสื่อสารกับเด็กอยางมีประสิทธิภาพ แสวงหา
คําแนะนําและการชวยเหลือเพื่อแกไขปญหาในการสื่อสาร การใหรางวัลหรือคําชมเชย
เมื่อเด็กมีความพยายามหรือประสบความสําเร็จ ตลอดจนการใหการดูแล โดยคํานึงถึง
ความตองการและความสามารถของเด็ก
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนการสงเสริมใหเด็กเขารวมกิจกรรมเพื่อใหไดรับประสบการณ ประกอบดวย: การ
สังเกตกิจกรรมในแตละวันของเด็ก ระบุปญหาอุปสรรคตอการมีสวนรวมในกิจกรรมและ
ประสบการณ การจัดกิจกรรมและกําหนดกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวม การขอคําปรึกษา
การชวยเหลือและเครื่องมือตามที่ไดรับการสนับสนุน วัสดุและอุปกรณจากผูเชี่ยวชาญ
หรือผูเกี่ยวของตามตองการ การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม ตลอดจนการสงเสริม
พฤติกรรมที่ดีของเด็ก
หนวยยอย (Element) 3: มุงเนนการชวยเหลือเด็กและครอบครัวตามขั้นตอนที่กําหนดไว ประกอบดวย: การขอ
ความชวยเหลือจากผูอื่น เมื่อตองการขอมูลหรือการสนับสนุน การสนับสนุนใหสมาชิก
ครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมกับเด็กตามที่ศูนยเด็กกําหนดไว การใหขอมูล
ความกาวหนาของเด็กและผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนการบันทึกความกาวหนาของเด็ก

ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย คือ:
• กฎหมายและหลักเกณฑการปฏิบัติที่มีผลตอการใหความดูแลเด็กพิการและเด็ก
พิเศษ
• ขอมูลและการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นหรือระดับชาติที่เปนประโยชน
ตอเด็กพิการและเด็กพิเศษ
• ทํางานรวมกับผูปกครองและครอบครัวของเด็ก
• ไมประณามเด็กในทางที่เสียหายและใหความชวยเหลือเด็กตามความเหมาะสม
• บูรณาการการทํางานของศูนยเด็กกับหนวยงานอื่น
• รายละเอียดเกี่ยวกับความพิการเฉพาะดานหรือความจําเปนดานการศึกษาพิเศษ
ที่มีผลกระทบตอการดูแลเด็ก
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VQ/TVQ2 Unit 209 หนา 3/6
วิธีใชการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อสนองตอบตามความตองการของเด็ก
ผูดูแลเด็กกับผูเกี่ยวของรวมวางแผนขอกําหนดของเด็กแตละคน
การแกไขปญหาใหกับเด็ก
ในการจัดกิจกรรม ผูดูแลเด็กควรคํานึงถึงอายุ ความตองการและความสามารถ
ของเด็ก
• ประโยชนจากผูเ ชี่ยวชาญ และวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือไดอยาง
ปลอดภัย
• ผลกระทบตอครอบครัวที่มีเด็กพิการหรือเด็กพิเศษ
•
•
•
•

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
หนวยนี้เปนหนวยเลือก (กลุม ข.) ของคุณวุฒิ VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก

ใบสรุปหนวย
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209.1 สงเสริม ดูแลและสนับสนุนเด็กพิการและเด็กพิเศษ
VQ/TVQ2 Unit 209 หนา 4/6
หนวยสมรรถนะ (Unit):
209
สงเสริมเด็กพิการและเด็กพิเศษ
หนวยยอย (Element) :

209.1

สงเสริม ดูแลและสนับสนุนเด็กพิการและเด็กพิเศษ
( Support a child with disabilities or special educational needs by providing care and
encouragement )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)
6)

หาขอมูลเกี่ยวกับความจําเปนของเด็กแตละคนจากเพื่อนรวมงาน
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเด็กแตละคน เชน การดูแลและการมีสวนรวมในกิจกรรม
มีการแจงบุคคลที่เกี่ยวของกับเด็กทันที ตามขั้นตอนของศูนยเด็ก
สื่อสารกับเด็กอยางมีประสิทธิภาพ แสวงหาคําแนะนําและการชวยเหลือเพื่อแกไขปญหาในการสื่อสาร
ใหรางวัลหรือคําชมเชย เมื่อเด็กมีความพยายามหรือประสบความสําเร็จ
ใหการดูแลเด็กอยางดี โดยคํานึงถึงความตองการและความสามารถของเด็ก

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 1
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209.2 สงเสริมใหเด็กเขารวมกิจกรรม เพื่อใหไดรับประสบการณ
VQ/TVQ2 Unit 209 หนา 5/6
หนวยสมรรถนะ (Unit):
209
สงเสริมเด็กพิการและเด็กพิเศษ
หนวยยอย (Element) :

209.2

สงเสริมใหเด็กเขารวมกิจกรรม เพื่อใหไดรับประสบการณ
( Provide support to enable the child to participate in activities and experiences )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)

สังเกตกิจกรรมในแตละวันของเด็ก ระบุปญหาอุปสรรคตอการมีสวนรวมในกิจกรรมและประสบการณ
จัดกิจกรรมตามความตองการของเด็ก
ปรึกษากับผูเกี่ยวของเพื่อกําหนดกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวม
ใชการชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ และเครื่องมือตามที่ไดรับการแจงขอการสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ
จากผูเชี่ยวชาญตามความตองการ
5) จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
6) สงเสริมพฤติกรรมที่ดีของเด็ก
ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 2
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209.3 ชวยเหลือเด็กและครอบครัวตามขั้นตอนที่กําหนดไว
VQ/TVQ2 Unit 209 หนา 6/6
หนวยสมรรถนะ (Unit):
209
ใหความชวยเหลือเด็กพิการหรือเด็กพิเศษ
หนวยยอย (Element) :

209.3

ชวยเหลือเด็กและครอบครัวตามขั้นตอนที่กําหนดไว
( Support the child and family according to the procedures of the setting )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)

ขอความชวยเหลือจากผูอื่น เมื่อตองการขอมูลหรือการสนับสนุน
สนับสนุนใหสมาชิกครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมกับเด็กตามที่ศูนยเด็กกําหนดไว
ใหขอมูลความกาวหนาของเด็กกับเด็กและผูที่เกี่ยวของ
บันทึกความกาวหนาของเด็กตามที่กําหนดไว

ขอบเขต (Range Statement) :
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 3
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ขอกําหนดของมาตรฐาน
VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
VQ/TVQ2 in Children's Care, Learning and Development
Group B Optional Units — กลุม ข. หนวยเลือก (Optional Units)
Unit 210

สงเสริมการเลนของเด็ก
(Support children and young people’s play)
VQ/TVQ2 Unit 210 หนา 1/12
ขอสรุปหนวย (Unit Summary)

หนวยสมรรถนะ (Unit)

210

Reference:- J/101/7716 /U 210

สงเสริมการเลนของเด็ก
(Support children and young people’s play)

กลุมเปาหมาย
(Target group):

คําสรุป (Overview) :

• ผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดูแลการเลนของเด็ก
• ผูสมัครเขารับคุณวุฒิวิชาชีพไทย VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการ
เด็ก
หนวยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับสิทธิในการเลนของเด็กที่จะเลนอะไรก็ไดที่จูงใจและเปนโอกาสที่
ทาทายและเติบโตดวยตัวเขาเอง
เพื่อใหมีสมรรถนะในหนวยนี้ ผูปฏิบัติงานตองมั่นใจวาสามารถสงเสริมการเลนของเด็ก
โดยปฏิบัติงานหนวยยอยได ดังนี้:
1. จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเลนของเด็กแตละวัย
2. เปดโอกาสใหเด็กไดเลนตามความเหมาะสมกับวัย
3. สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเลือกการเลน
4. ยุติการเลน
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VQ/TVQ2 Unit 210 หนา 2/12
เนื้อหา (Content) :
หนวยยอย (Element) 1: มุงเนนการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเลนของเด็กแตละวัย ประกอบดวย: การ
ใหคําปรึกษาเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่เขาตองการในสภาพแวดลอมที่จะเลนตามวัยและระดับของ
การพัฒนา การใชขอมูลลาสุดที่เด็กใหเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการเลน การระบุความ
ตองการในการเลนของเด็ก การสรางสภาพแวดลอมในการเลนตรงตามความตองการของ
เด็กในดานสถานที่ การมั่นใจวาการจัดสภาพแวดลอมในการเลนใหเด็กเปนสภาพที่ทา
ทาย จูงใจและมีศักยภาพใหเด็กเติบโตดวยตัวเด็กเอง การมั่นใจวามีแหลงที่จะจัดหาการ
เลนใหเด็กไดอยางหลากหลาย เลือกได ยืดหยุนได และมีประสิทธิภาพ การสราง
สภาพแวดลอมในการเลนใหกับเด็ก ในทุกสถานที่ที่เปนไปได ตลอดจนการมั่นใจวา
สภาพแวดลอมในการเลนเปนไปตามขอกําหนดของศูนยเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวของ
หนวยยอย (Element) 2: มุงเนนการเปดโอกาสใหเด็กไดเลนตามความเหมาะสมกับวัย ประกอบดวย: การอภิปราย
และยอมรับกฎระเบียบเบื้องตนสําหรับโอกาสในการเลน ตรงตามอายุ ความตองการและ
ความสามารถของเด็ก หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพราะเปนไปตามแนวปฏิบัติ นโยบาย
ของศูนยเด็ก การกระตุนใหเด็กไดสํารวจและเลือกโอกาสในการเลนดวยตัวเอง การให
ขอมูลและขอคิดใหม ๆ สําหรับการเลนของเด็ก ตลอดจนการกระตุนใหเด็กประยุกต
ความคิดและแหลงทรัพยากรใหตรงตามความตองการ โดยใหสอดคลองกับระดับวัยและ
ความตองการของเด็ก
หนวยยอย (Element) 3: มุงเนนการสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเลือกการเลน ประกอบดวย: การมั่นใจวาเด็กทุกคน
สามารถเลนตามที่เด็กคิดเอง ในขณะเดียวกันก็เคารพในสิทธิของผูอื่น การกระตุนเด็กให
เลนอยางมั่นใจในความสามารถของเด็กเอง การกระตุนใหเด็กสํารวจและจัด
สภาพแวดลอมในการเลน โดยเปนไปตามวัย ความตองการ การหาวิธีที่ใหเด็กรูจัก
ควบคุมตนเอง โดยคํานึงถึงวัยและ ความตองการ การตอบสนองตอการชี้นําในการเลน
ของเด็ก ตลอดจนการรวมเลนกับเด็กเมื่อเด็กตองการใหเลนดวย

หนวยยอย (Element) 4: มุงเนนการยุติการเลน ประกอบดวย: การยุติการเลนดวยวิธีที่เหมาะสมกับเด็ก สถานที่
และความตองการที่ศูนยเด็กให การชวยเด็กใหขอมูลหลังการเลนเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
และโอกาสในการเลน พรอมบันทึกขอมูลที่ไดจากเด็ก เพื่อประโยชนในการดําเนินงานครั้ง
ตอไป การดําเนินงานตามขั้นตอนของศูนยเด็กเพื่อความปลอดภัยของเด็กเมื่อเขาเลน
เสร็จแลว ตลอดจนการดําเนินงานตามขั้นตอนของศูนยเด็กเพื่อทําความสะอาด
สภาพแวดลอมในการเลนและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณของเลนใหเปนระเบียบเรียบรอย มีการ
บันทึกใหครบทุกขั้นตอน
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VQ/TVQ2 Unit 210 หนา 3/12
ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย คือ:
• ความสําคัญของการเลนที่มีตอการพัฒนาของเด็ก
• เหตุผลที่เด็กควรเลือกการเลนดวยตัวของเด็กเอง
• เหตุผลที่โอกาสในการเลน ควรเปนไปตามความตองการของเด็ก
• เหตุผลที่จําเปนตองถามเด็กเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการเลนของเด็ก ตามวัย
และความตองการ
• วิธีระบุความตองการการเลนของเด็ก
• ผูดูแลศูนยเด็กจัดสภาพแวดลอมในการเลาที่เราใจใหเด็กอยากเลน
• ความสําคัญของความเสี่ยงและความทาทายในการเลนของเด็กและวิธีทําใหสมดุล
กับขอเรียกรองในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย
• เหตุผลที่เด็กมีความตองการหลากหลายและการเลือกสถานที่เลน
• ความสําคัญของการวางแผนโอกาสในการเลนที่ยืดหยุนและที่เด็กปรับไดตาม
ความตองการของเด็ก
• ขอเรียกรองของศูนยเด็กที่เกี่ยวของกับการสรางสภาพแวดลอมในการเลน
• ขอเรียกรองพื้นฐานที่เกี่ยวของกับกฎหมายที่ผูดูแลศูนยเด็กจําเปนตองทําตาม
เมื่อจะจัดสภาพแวดลอมในการเลน
• การใหโอกาสในการเลน
• เหตุผลสําคัญที่เกี่ยวของกับเด็กในการอภิปรายและเห็นดวยกับกฎระเบียบ
พื้นฐาน โดยคํานึงถึงวัย และความตองการ
• เหตุผลสําคัญที่กระตุนใหเด็กสํารวจ เลือกและประยุกตในการเลน
• สิทธิที่เด็กเลือกเลนดวยตนเองกับสิทธิของผูอื่น
• การสงเสริมโอกาสในการเลน และวิธีจัดหารูปแบบการเลน โดยอิสระ
• สงเสริมใหเด็กแสดงความสามารถในการเลน
• การกระตุนใหเด็กมีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป อาจเกิดอันตรายจากการเลน
ได
• รูปแบบของการสงเสริมที่เด็กอาจตองการในขณะที่เลน
• ระบุวิธีการที่เด็กตองการการสงเสริมในขณะที่เลน
• เหตุผลที่จําเปนตองสงเสริมการเลนของเด็ก โดยคํานึงถึงการควบคุมตนเอง
• การสงสัญญาณในการเลนของเด็กและเหตุผลสําคัญในการรับรูการตอบสนอง
สัญญาณเหลานั้น
• สถานการณที่ผูดูแลเด็กเขาไปเลนดวยกับเด็ก อาจเปนการกระตุนและทําใหเด็ก
ตองการมีสวนรวม และสถานการณที่อาจเปนผลกระทบที่ตรงกันขาม
• วิธีการทําใหการเลนสิ้นสุดลง ควรคํานึงถึงความตองการและการมีสวนรวมของ
เด็ก
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• ขั้นตอนการทําความสะอาดสถานที่และจัดเก็บของเลนใหเขาที่
• กอนแยกยายกันไปของศูนยเด็ก
• การจัด เก็บบันทึกขั้นตอนการทํางานของศูนยเด็ก
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย (VQ/TVQ)
หนวยนี้เปนหนวยเลือก (กลุม ข.) ของคุณวุฒิ VQ/TVQ2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก

ใบสรุปหนวย
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210.1 จัดสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมกับการเลนของเด็กแตละวัย
VQ/TVQ2 Unit 210 หนา 5/12
หนวยสมรรถนะ (Unit):
210
สงเสริมการเลนของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

210.1

จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเลนของเด็กแตละวัย
( Create a range of environments for children and young people’s play )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)

ใหคําปรึกษาเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่เขาตองการในสภาพแวดลอมที่จะเลนตามวัยและระดับของการพัฒนา
ใชขอมูลลาสุดที่เด็กใหเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการเลน
ระบุความตองการในการเลนของเด็ก
สรางสภาพแวดลอมในการเลนตรงตามความตองการของเด็กในดานสถานที่
มั่นใจวาการจัดสภาพแวดลอมในการเลนใหเด็กเปนสภาพที่ทาทาย เราใจและมีศักยภาพใหเด็กเติบโตดวยตัว
เด็กเอง
6) มั่นใจวามีแหลงที่จะจัดหาการเลนใหเด็กไดอยางหลากหลาย เลือกได ยืดหยุนได และมีประสิทธิภาพ
7) สรางสภาพแวดลอมในการเลนใหกับเด็ก ในทุกสถานที่ที่เปนไปได
8) มั่นใจวาสภาพแวดลอมในการเลนเปนไปตามขอกําหนดของศูนยเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอบเขต (Range Statement) :
จากการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติตองแสดงใหเห็นวาไดสรางสภาพแวดลอมในการเลนไดครบทั้ง 4 ดานตอไปนี้
1. เด็กและเยาวชน
• มีความตองการเพิ่มเติม
• จากภูมิหลังทางสังคมที่ตางกัน
• จากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ตางกัน
• เด็กชาย
• เด็กหญิง
สรางสภาพแวดลอมในการเลนไดครบทั้งหมดในดาน
2. สภาพแวดลอมการเลนสําหรับ
• การเลนทางกายภาพ
• การเลนตามสภาพแวดลอม
• การเลนที่สรางสรรค
• การเลนตามวัฒนธรรม
• การเลนตามจินตนาการ
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จัดใหเลนทั้ง 2 สถานที่ คือ
3. การจัด
• ในรม
• กลางแจง
จัดหาแหลงทรัพยากรการเลนใหมีทั้ง 2 อยาง คือ
4. ทรัพยากร
• อุปกรณ
• วัสดุสิ่งของ
อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติงานตองแสดงใหเห็นวามีความรูและทักษะที่จําเปนครอบคลุมเนื้อหาทุกขอตามที่ระบุ
ขางตน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 1
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210.2 เปดโอกาสใหเด็กไดเลนตามความเหมาะสมกับวัย
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หนวยสมรรถนะ (Unit):
210
สงเสริมการเลนของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

210.2

เปดโอกาสใหเด็กไดเลนตามความเหมาะสมกับวัย
( Offer a range of play opportunities to children and young people )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1) อภิปรายและยอมรับกฎระเบียบเบื้องตนสําหรับโอกาสในการเลน ตรงตามอายุ ความตองการและ
ความสามารถของเด็ก หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพราะเปนไปตามแนวปฏิบัติ นโยบายของศูนยเด็ก
2) กระตุนใหเด็กไดสํารวจและเลือกโอกาสในการเลนดวยตัวเอง
3) ใหขอมูลและขอคิดใหม ๆ สําหรับการเลนของเด็ก
4) กระตุนใหเด็กประยุกตความคิดและแหลงทรัพยากรใหตรงตามความตองการ โดยใหสอดคลองกับระดับวัยและ
ความตองการของเด็ก
ขอบเขต (Range Statement) :
จากการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติตองแสดงใหเห็นวาไดจัดใหมีครบทุกดานตอไปนี้
5. โอกาสในการเลน
• ทางกายภาพ
• ตามสิ่งแวดลอม
• ที่สรางสรรค
• ตามวัฒนธรรม
• ตามจินตนาการ
เด็กทุกกลุมไดรับการปฏิบัติครบทั้ง 4 ขอ ตามที่กลาวขางตน
6. เด็กและเยาวชน
• มีความตองการเพิ่มเติม
• จากภูมิหลังทางสังคมที่ตางกัน
• จากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ตางกัน
• เด็กชาย
• เด็กหญิง
อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติงานตองแสดงใหเห็นวามีความรูและทักษะที่จําเปนครอบคลุมเนื้อหาทุกขอ
ตามที่ระบุขางตน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 2

3-78

210.3 สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเลือกการเลน
VQ/TVQ2 Unit 210 หนา 9/12
หนวยสมรรถนะ (Unit):
210
สงเสริมการเลนของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

210.3

สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเลือกการเลน
( Support children and young people’s rights and choices in play )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1)
2)
3)
4)
5)
6)

มั่นใจวาเด็กทุกคนสามารถเลนตามที่เด็กคิดเอง ในขณะเดียวกันก็เคารพในสิทธิของผูอื่น
กระตุนเด็กใหเลนอยางมั่นใจในความสามารถของเด็กเอง
กระตุนใหเด็กสํารวจและจัดสภาพแวดลอมในการเลน โดยเปนไปตามวัย ความตองการ
หาวิธีที่ใหเด็กรูจักควบคุมตนเอง โดยคํานึงถึงวัยและ ความตองการ
ตอบสนองตอการชี้นําในการเลนของเด็ก
รวมเลนกับเด็กเมื่อเด็กตองการใหเลนดวย

ขอบเขต (Range Statement) :
จากการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติตองแสดงวาไดสงเสริมใหเด็กมีสิทธิและการเลือกเลนสําหรับ
7. เด็กและเยาวชน
• มีความตองการเพิ่มเติม
• มีภูมิหลังทางสังคมที่ตางกัน
• มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ตางกัน
• เด็กชาย
• เด็กหญิง
สรางสภาพแวดลอมในการเลนไดครบทั้งหมดในดาน
8. สภาพแวดลอมการเลนสําหรับ
• การเลนทางกายภาพ
• การเลนตามสภาพแวดลอม
• การเลนที่สรางสรรค
• การเลนตามวัฒนธรรม
• การเลนตามจินตนาการ
อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติงานตองแสดงใหเห็นวามีความรูและทักษะที่จําเปนครอบคลุมเนื้อหาทุกขอตามที่ระบุ
ขางตน
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หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 3
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210.4 ยุติการเลน
VQ/TVQ2 Unit 210 หนา 11/12
หนวยสมรรถนะ (Unit):
210
สงเสริมการเลนของเด็ก
หนวยยอย (Element) :

210.4

ยุติการเลน
( End play sessions )

เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC) : ผูปฏิบัติงานนี้จะมีสมรรถนะ ถา
1) ยุติการเลนดวยวิธีที่เหมาะสมกับเด็ก สถานที่และความตองการที่ศูนยเด็กให
2) ชวยเด็กใหขอมูลหลังการเลนเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและโอกาสในการเลน พรอมบันทึกขอมูลที่ไดจากเด็ก
เพื่อประโยชนในการดําเนินงานครั้งตอไป
3) ดําเนินงานตามขั้นตอนของศูนยเด็กเพื่อความปลอดภัยของเด็กเมื่อเขาเลนเสร็จแลว
4) ดําเนินงานตามขั้นตอนของศูนยเด็กเพื่อทําความสะอาด สภาพแวดลอมในการเลนและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ
ของเลนใหเปนระเบียบเรียบรอย มีการบันทึกใหครบทุกขั้นตอน
ขอบเขต (Range Statement) :
จากการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติตองแสดงใหเห็นวา เมื่อเลนเสร็จแลวแลวเด็กกลุมตอไปนี้ ไดรับการปฏิบัติครบทั้ง
4 ขั้นตอน คือ
9. เด็กและเยาวชน
• มีความตองการเพิ่มเติม
• จากภูมิหลังทางสังคมที่ตางกัน
• จากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ตางกัน
• เด็กชาย
• เด็กหญิง
อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติงานตองแสดงใหเห็นวามีความรูและทักษะที่จําเปน ครอบคลุมเนื้อหาทุกขอตามที่ระบุ
ขางตน
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Required) :
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Required) หรือ ความรูเฉพาะ (Underpinning
Knowledge):
[ดูรายละเอียดของ ความรูที่ตองการ (Knowledge requirements) ครอบคลุมทุกหนวยยอย ในขอสรุปหนวย]
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอยนี้ (Guidance to Assessors of this Element)
1) สภาพการประเมิน (Assessment Condition): สถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือสถานที่ฝกงาน
2) หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงานหรือสมุดบันทึก แทนของจริง
3) หลักฐานความรูที่ตองการ: อาจเปนแฟมสะสมงาน หรือสมุดบันทึก หรือการทดสอบความรู
หนวยยอย (Element) 4
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สวนที่ 4

แผนผังแสดงหนาที่
(Functional Map)
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)

การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
(Children's Care, Learning and Development)

 (Functional Map) :  2A

  

(Functional Map of the Units and Elements of Competence)
 ก
(Key Functions)

*+,-ก  ก /,/0/*+1ก /23
Chieldren's care,Learning and Development

 
(Units of Competence)
10201 ,/89/ : 992;< 
(Unit (Contribute to positive
201:) relationships)


(Elements of Competence)
10201.1
10201.2
10201.3
10201.4

10202 *+: 9@+AB0C,-ก
(Unit (Help to keep children safe)
202:)

10202.1

10202.2

10202.3
10202.4

4-2

89:; <=>? >@Aก
(Interact with and respond to children)
89:; <=>? >DEF G
(Interact with and respond to adults)
Jก?@Aก
(Communicate with children)
Jก?DEF G
(Communicate with adults)

K@> กL: 8M Eก
NOกLP
(Prepare and maintain a safe and healthy
environment)
89:?>:>OS > @J@ก:N?>:@ >N M TNก@T: ก
@KA?8U
(Follow procedures for accidents, emergencies and
illness)
W @ J8ก8X@AกKกกEก @:@;Y
(Support the safeguarding of children from abuse)
@:F @Aก;\>:ก
(Encourage children]s positive behaviour)

 
(Units of Competence)
10203 ,/8923 ก /GA,-ก
(Unit (Support childrenIs
203:) development)

10203.1

10203.2

10203.3

10203.4

10204 ,/89ก /23 K,AC
(Unit ก /*+ ก /,/0/*+1
204:) 23 ก /GA,-ก
(Use support to develop own
practice in childrenIs care,
learning and development)

10204.1

10204.2
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(Elements of Competence)
@:F @AกกL;^ ก
ก
(Contribute to supporting children]s physical
development and skills)
@:F @AกกL;^ ก
P=`
(Contribute to supporting children]s emotional and
social development)
@:F @AกกL;^ ก ก
J>:8aGG
(Contribute to supporting children]s communication
and intellectual development)
 D ` >ก;^ กO@Aก
(Contribute to planning for children]s development
needs)
FW??ก@:@;J;^ ก89:?>: O> @
(Make use of support systems to develop your
practice)
FW` E กLF @;J8?8Nก89:?> : O
> @
(Use new knowledge and skills to improve your
practice)

 
(Units of Competence)
10205 P,K/09+1/กQ
(Unit B 2+A9C,9 1กR
205:) : 9KAก /GA,-ก
(Prepare and maintain
environments to meet
childrenIs needs)

10205.1
10205.2
10205.3

10205.4

10206 ,/89ก /,++1ก /,/0/* 10206.1
(Unit GA,-ก
206:) (Support childrenIs play and
10206.2
learning)

10206.3
10206.4

10206.5

10207 ,/89ก / V  ,@Wก+X9 9 10207.1
(Unit @/18 ;8B 2
207:) (Contribute to the
effectiveness of teams)
10207.2
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(Elements of Competence)
K@> กLM;  ก M;
(Prepare and maintain the physical environment)
K@> กLM; KE FK
(Prepare and maintain a stimulating environment)
กLM; dF @Aก@ก:` @WJ
(Maintain an environment that builds children]s
confidence)
@:ก:K > 8Kd  O@Aก
(Support routines for children)
 ก:Kก@;Jก>N F @ก:กJML
(Participate in activities to encourage communication
and language)
F f ก@Aกก@  K: > ก
(Provide opportunities for children]s drama and
imaginative play)
@:F @Aก` `::@:`=
(Encourage children to be creative)
@:ก@ @;J;^  ก กก
กdก
(Support physical play and exercise)
@:F @Aกd K` ` 
(Encourage children to explore and investigate)
@ A W?89:?>>: ??` ?D:W?O
> @M F กN
(Agree and carry out your role and responsibilities
within the team)
@8j W:ก 8:<:M;OกN
(Participate effectively as a team member)

 
(Units of Competence)
10208 ,/8923 ก /GA /ก
(Unit +1,-กA 0XKV ก 3 @Z
208:) (Support the development of
babies and children under 3
years)

10208.1

10208.2

10208.3

10208.4

10209 ,/89,-ก28ก /+1,-ก
(Unit 28,\Q
209:) (Support a child with
disabilities or special
educational needs)


(Elements of Competence)
@ก>ก J@Aก >N dก  3 8l @8j 
mF 
8Kd 
(Observe babies or children under 3 years as part of
your everyday work)
F ` 8M  ก ก@Aกก@Aก
 N>dก  3 8l
(Provide safe physical care for babies and children
under 3 years)
K ก:Kกก>N F @ก:ก@ E;^ กก
@Aก
(Provide play activities that encourage learning and
development)
J >? >`  ` >กO@Aก
ก@Aก N>dก  3 8l
(Communicate with, respond to and interpret the
needs of babies or children under 3 years)

10209.1

F ` W @ J E ? N @Aก;:ก J@Aก
>กกYmกL;:@YL
(Support a child with disabilities or special educational
needs by providing care and encouragement)

10209.2

@:F @Aก@O ก:Kก8?กP=
(Provide support to enable the child to participate in
activities and experiences)
W @ J@Aก`?` >OS > กd p 
(Support the child and family according to the
procedures of the setting)

10209.3
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(Units of Competence)
10210 ,/89ก /,+GA,-ก
(Unit (Support children and young
210:) peopleIs play)

10210.1

10210.2

10210.3

10210.4
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(Elements of Competence)
KM; @ ก?ก@ O@Aก> 
(Create a range of environments for children and
young people]s play)
@8qfกF @Aกp@ >` @ ก? 
(Offer a range of play opportunities to children and
young people)
@:F @Aกpfก@Jกก@
(Support children and young people]s rights and
choices in play)
N>:ก@
(End play sessions)

แผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map) : สวนที่ 2A
แสดงหนวยสมรรถนะ และหนวยยอย
(Functional Map of the Units and Elements of Competence)
หนาที่หลัก
(Key Functions)

ดูแลเด็ก ดานการเรียนรูและการพัฒนา
Chieldren's care,Learning and Development

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10301 พัฒนาและสนับสนุน
(Unit ความสัมพันธที่ดี
301:)
(Develop and promote
positive relationships)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10301.1

พัฒนาความสัมพันธกับเด็ก
(Develop relationships with children)

10301.2
10301.3
10301.4

10302 พัฒนาและรักษาสุขอนามัย
(Unit - ความปลอดภัย ความมั่นคง
302:) ของสิ่งแวดลอมสําหรับเด็ก

10302.1

(Develop and maintain a
healthy, safe and secure
environment for children)

10302.2

10302.3
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สื่อสารกับเด็ก
(Communicate with children)
สงเสริมเด็กในการพัฒนาความสัมพันธ
(Support children in developing relationships)
สื่อสารกับผูใหญ
(Communicate with adults)
สรางสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และมั่นคง
สําหรับเด็ก
(Establish a healthy, safe and secure environment for
children)
รักษาสภาพแวดลอมที่ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และมั่นคง
สําหรับเด็ก
(Maintain a healthy, safe and secure environment for
children)
แนะนําขั้นตอนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไดรับบาดเจ็บ การ
เจ็บปวยและเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ
(Supervise procedures for accidents, injuries, illnesses
and other emergencies)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10303 สงเสริมพัฒนาการของเด็ก
(Unit 303:) (Promote children’s
development)

10303.1
10303.2

10303.3
10303.4

หนวยยอย
(Elements of Competence)
สังเกตพัฒนาการของเด็ก
(Observe development)
ประเมินการพัฒนาและผลที่เกิดจากการเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน
(Assess development and reflect upon implications for
practice)
วางแผนเตรียมการเพื่อสงเสริมการพัฒนาของเด็ก
(Plan provision to promote development)
สนับสนุนและประเมินแผนเพื่อสงเสริมการพัฒนาของเด็ก
(Implement and evaluate plans to promote
development)

10304 สะทอนผลที่เกิดและพัฒนาการ 10304.1
(Unit - ปฏิบัติงาน
304:) (Reflect on and develop
10304.2
practice)

ผลที่เกิดตอการปฏิบัติงาน
(Reflect on practice)
เขารวมการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(Take part in continuing professional development)

10305 ปกปองและสงเสริมสิทธิของ
(Unit - เด็ก
305:) (Protect and promote
children’s rights)

สงเสริมความเทาเทียมกันของการมีสวนรวม
(Promote equality of access)
สนับสนุนกลยุทธ นโยบาย ขั้นตอน และการปฏิบัติเพื่อ
ความเปนอยูโดยรวมของเด็ก
(Implement strategies, policies, procedures and
practice for inclusion)
รักษาและปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอน เพื่อปกปองและ
ใหความปลอดภัยแกเด็ก
(Maintain and follow policies and procedures for
protecting and safeguarding children)

10305.1
10305.2

10305.3
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หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10306 วางแผนและจัดสิ่งแวดลอม
(Unit - สําหรับเด็กและครอบครัว
306:)

10306.1

(Plan and organise
environments for children
and families)

10306.2

10306.3

10306.4

10307 สงเสริมการพัฒนาทางกายและ 10307.1
(Unit - สุขอนามัยของเด็ก
307:)

(Promote the healthy and
physical development of
children)

10307.2

10307.3
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วางแผนและจัดสิ่งแวดลอมที่เปนประโยชนตอทางกายภาพ
ของเด็ก
(Plan and organise an enabling physical environment
for children)
จัดบริเวณและแหลงทรัพยากรเพื่อตอบสนองความตองการ
ของเด็ก
(Organise space and resources to meet children’s
needs)
ใหความเอาใจใส การอบรมเลี้ยงดู และสิ่งแวดลอมที่มีการ
ตอบสนอง
(Provide a caring, nurturing and responsive
environment)
อํานวยความสะดวกในการดูแลเด็กเปนรายบุคคล
(Facilitate children’s personal care)
วางแผนและสนับสนุนกิจกรรมทางกายใหเปนกิจวัตร
สําหรับเด็ก เพื่อตอบสนองความตองการการพัฒนาทาง
กายของเด็ก
(Plan and implement physical activities and routines
for children to meet their physical development
needs)
วางแผนและจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อตอบสนอง
ความตองการทางดานโภชนาการของเด็ก
Plan and provide food and drink to meet the
nutritional needs of children
สงเสริมการพัฒนาทางกายและสุขอนามัยของเด็ก
(Promote children’s healthy physical development)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10308 สงเสริมใหเด็กมีความเปนอยูที่ 10308.1
(Unit - ดี และมีความยืดหยุน
308:) (Promote children’s well10308.2
being and resilience)
10308.3
10308.4

10309 วางแผนและสงเสริมโครงสราง 10309.1
(Unit - หลักสูตรสําหรับการศึกษาขั้น
309:) พื้นฐาน
10309.2
( Plan and implement
curriculum frameworks for
early education)
10309.3

10310 ประเมินผลความกาวหนาของ
(Unit - เด็ก ตามโครงสรางของ
310:) หลักสูตรสําหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
( Assess children’s progress
according to curriculum
frameworks for early
education)

ใหเด็กมีการสมาคมกับบุคคลอื่น
(Enable children to relate to others)
จัดสิ่งแวดลอมที่สงเสริมและทาทายเด็ก
(Provide a supportive and challenging environment)
ใหเด็กเผชิญกับความเสี่ยงอยางปลอดภัย
(Enable children to take risks safely)
สงเสริมการเชื่อมั่นและนับถือตนเองของเด็กและมีความ
ยืดหยุน
(Encourage children’s self - reliance, self-esteem and
resilience)
ใหเด็กมีการสมาคมกับบุคคลอื่น
(Enable children to relate to others)
พัฒนาหลักสูตรตามความตองการของเด็ก
( Develop curriculum plans according to requirements)
สังเกตผลที่เกิดจากการใชโครงสรางหลักสูตร
( Monitor and reflect on implementation of curriculum
frameworks)

10310.1

จัดและวางแผนประเมินความตองการโครงสรางหลักสูตร
( Identify and plan assessment requirements of
curriculum frameworks)

10310.2

ประเมินและบันทึกความกาวหนาของเด็กในการให
คําปรึกษากับบุคคลอื่น
(Assess and record children’s progress in consultation
with others)
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หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10311 เปนผูนําในกลุม
(Unit 311:) ( Provide leadership for your
team)
10312 วางแผนและสงเสริม
(Unit - สิ่งแวดลอมที่ดีสําหรับทารก
312:) และเด็กอายุตา่ํ กวา 3 ป

10312.1

(Plan and implement positive 10312.2
environments for babies and
children under 3 years)
10312.3

10312.4
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สังเกต ประเมินผลและบันทึกความกาวหนาของพัฒนาการ
ของเด็ก
(Observe, assess and record developmental
progress)
สื่อสารกับทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธที่ดี
(Communicate with babies and children under 3 years
to develop positive relationships)
วางแผนและสงเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่เพิ่มพูนขึ้น
(Plan and implement activities to enhance
development)
แลกเปลี่ยนขอมูลและตอบสนองความตองการของพอแม
และทางเลือกสําหรับทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
(Exchange information and respond to parents’ needs
and preferences for their babies and children under 3
years)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10313 สงเสริมการเขามามีสวนรวม
(Unit - เพื่อประโยชนของเด็กและ
313:) ครอบครัว

10313.1

(Support early intervention
for the benefit of children
and families)

10313.2

10313.3

10313.4
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ชวยเหลือในการจําแนกครอบครัวที่ตองการ การมีสวนรวม
และความชวยเหลือ
(Help to identify families in need of early intervention
and support)
พูดคุยและใหความชวยเหลือดานที่ปรึกษากับครอบครัว
Negotiate and assess needs in consultation with
families
ทํางานรวมกับครอบครัวและหนวยงานอื่น เพื่อกําหนด
ความชวยเหลือพิเศษ
Work with families and other agencies to access
specialist support
สังเกตและประเมินการใหบริการ เพื่อใหแนใจวาตรงกับ
ความตองการของเด็กและครอบครัว
(Monitor and evaluate services to ensure the needs of
children and families are met)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10314 ใหการดูแลทางดานรางกาย
(Unit - เพื่อสงเสริมสุขอนามัยและ
314:) พัฒนาการของทารกและเด็ก
อายุต่ํากวา 3 ป
(Provide physical care that
promotes the health and
development of babies and
children under 3 years)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10314.1

10314.2

10314.3

10314.4

10314.5
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จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและมั่นคง สําหรับทารกและ
เด็กอายุต่ํากวา 3 ป
(Provide a safe and secure environment for babies
and children under 3 years)
จัดเตรียมสําหรับความตองการดานโภชนาการ
(Provide for the nutritional needs if babies and
children under 3 in line with current best practice and
in partnership with their parents)
แนะนําและใหการดูแลทางดานรางกายอยางสม่ําเสมอ เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาการของเด็ก
(Supervise and use physical care routines to promote
development)
ใหความมั่นคงทางอารมณและสิ่งแวดลอมที่ดีในการอยู
รวมกับครอบครัว
(Provide an emotionally secure and consistent
environment in partnership with parents)
ตระหนักและตอบสนองตอการเจ็บปวยในทารกและเด็ก
อายุต่ํากวา 3 ป
(Recognise and respond to illness in babies and
children under 3 years)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10315 ใหความชวยเหลือพอแมใน
(Unit - ความตองการดานการรู
315:) หนังสือ ตัวเลขหรือภาษา

10315.1

(Contribute to supporting
parents with literacy,
numeracy or language
needs)

10315.2

10316 ดํารงรักษาและพัฒนาธุรกิจ
(Unit - การเลี้ยงดูเด็ก (เรื่องการเลี้ยง
316:) ดูเด็ก)
(Maintain and develop a
childminding business)
10317 ทํางานรวมกับครอบครัวเพื่อ
(Unit - สงเสริมการพัฒนาและการ
317:) เรียนรูของเด็ก
(Work with families to
enhance their children’s
learning and development)

ระบุและสงเสริมพอแมในเรื่องการรูหนังสือ, การใชตัวเลข
หรือภาษาที่จําเปนตอการพัฒนาทักษะของเด็ก
(Identify and encourage parents with some literacy,
numeracy or language needs to improve their skills)
ใหคําแนะนําพอแมเพื่อกําหนดความ ชวยเหลือ
(Provide information for parents to enable them to
access support)

10315.3

ผลสะทอนและประเมินการปฏิบัติงานในหนวยงาน ในการ
ใหความชวยเหลือ ความตองการดานการรูหนังสือ, การใช
ตัวเลขและภาษา
(Reflect on and evaluate own and organisational
practice in supporting parents with literacy, numeracy
or language needs)

10316.1

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับธุรกิจการเลี้ยงดูเด็ก (เรื่องการเลี้ยงดู
เด็ก)
(Provide information about your childminding
business)
ดําเนินงานธุรกิจการเลี้ยงดูเด็ก (เรื่องการเลี้ยงดูเด็ก)
(Administer your childminding business)

10316.2

10317.1

10317.2

10317.3
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รวมมือกับครอบครัวในเรื่องความคาดหวังในตัวเด็ก
(Liaise with families about their expectations their
child)
ตอบสนองความตองการของเด็กที่มีประสบการณจากการ
ถูกทํารายทางดานจิตใจ
(Encourage families to be involved with their
children’s learning and development)
รายงานความกาวหนาของเด็กตอครอบครัว
(Review children’s progress with families)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10318 วางแผนและชวยเหลือการเลน
(Unit - ดวยตนเอง
318:)
(Plan for and support selfdirected play)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10318.1

10318.2
10318.3
10318.4

10319 สงเสริมการดํารงชีวิตที่มี
(Unit - สุขภาพที่ดีใหกับเด็กและ
319:) ครอบครัว
(Promote healthy living for
children and families)

10320 ดูแลเด็กที่บาน
(Unit 320:)
(Care for children at home)

10319.1

10319.2

10320.1

10320.2

10320.3
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รวบรวมและวิเคราะหสารสนเทศการเลนจากความตองการ
และความชอบของเด็ก
(Collect and analyse information on play needs and
preferences)
วางแผนและจัดเตรียมพื้นที่การเลน
(Plan and prepare play spaces)
ชวยเหลือการเลนที่ชี้แนะตนเอง
(Support self-directed play)
ชวยเหลือเด็กและวัยรุนจัดการความเสี่ยงระหวางการเลน
(Help children and young people to manage risk
during play)
ทําใหเด็กและครอบครัวสามารถจําแนกทางเลือกการ
ดํารงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี
(Enable children and families to identify healthy living
options)
สนับสนุนและชวยเหลือเด็กและครอบครัวใหมีวิถีทางการ
ดํารงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี
(Encourage and support children and families to
implement healthy lifestyles)
ทําใหความตองการของบิดามารดาเปนผลสอดคลองกับ
การแนะแนวทางการฝกปฏิบัติที่ดี
(Implement the requirements of parents in line with
current best practice guidance)
สรางสรรคสภาพแวดลอมที่ดีใหแกเด็กภายในบาน
(Create positive environments for children within the
home setting)
พาเด็กออกนอกบาน
(Take children outside the home)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10321 ชวยเหลือเด็กที่มีความพิการ
(Unit - และมีความตองการการศึกษา
321:) พิเศษและครอบครัว

10321.1

(Support children with
disabilities or special
educational needs and their
families)

10321.2

10321.3

10322.1
10322 ใหครอบครัวไดพัฒนาทักษะ
(Unit - การเปนพอแม
322:)
10322.2
(Empower families through
the development of parenting
skills)
10322.3
10322.4
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สนับสนุนภาพรวมของเด็กที่มีความพิการและที่มีความ
ตองการการศึกษาพิเศษ
(Contribute to the inclusion of children with disabilities
and special educational needs)
ชวยเด็กที่มีความพิการทางกายและที่มีความตองการ
การศึกษาพิเศษใหเขารวมทํากิจกรรมและจัดประสบการณ
ใหเต็มรูปแบบ
Help children with disabilities and special educational
needs to participate in the full range of activities and
experiences
ชวยเหลือครอบครัว ตอบสนองตอความตองการของเด็ก
(Support families to respond to children’s needs)
สงเสริมความเชื่อมั่นในตนเองในบทบาทของพอแม
(Promote parents’ self- confidence in the parenting
role)
สนับสนุนใหพอแมมีความสัมพันธที่ดีกับลูก
(Encourage parents to relate positively to their
children)
ชวยเหลือพอแมในการทํากิจกรรมกับลูก
(Support parents in play activities with their children)
สงเสริมพอแมในดานการเขาถึงขอมูลและการชวยเหลือ
ชุมชน
(Support parents in accessing information and
community support)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10323 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
(Unit - การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
323:) เรียนรูขั้นตนของเด็ก
(Use Information and
Communication Technology
to support children’s early
learning)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10323.1

10323.2

10323.3

10324.1
10324 สนับสนุนการใหบริการใน
(Unit - ชุมชนใหแกเด็กและครอบครัว
324:)
10324.2
(Support the delivery of
community based services to
children and families)
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วางแผนการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารขอมูลขาวสารใน
การสนับสนุนการเรียนรูขั้นตนของเด็ก
(Plan to use ICT in support of children’s early
learning)
ทํากิจกรรมในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
(Implement ICT activities)

ประเมินการเรียนรูของเด็กผานวิธีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(Evaluate children’s learning through ICT)
ทํางานกับผูมีอาชีพในดานการใหบริการแกครอบครัว
(Work with other professionals to deliver community
services to families)
การทํางานกับครอบครัว เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําและ
ชวยเหลือ
(Work with families to provide advice, guidance and
support)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10325.1
10325 สนับสนุนและถายโอน
(Unit - ความสําเร็จและการ
325:) เปลี่ยนแปลงในดานการเรียนรู
ของวัยรุนและเด็กบริบทของ
การพัฒนา
(Support the child or young 10325.2
person’s successful transfer
and transition in learning and
development contexts)
10325.3
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วางแผนเพื่อการถายโอนและการเปลี่ยนแปลง
(Plan for transfer and transition)

ชวยเหลือเด็กและวัยรุนเตรียมตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง
(Support the child or young person to prepare for
transfer or transition)
ตรวจสอบความสําเร็จของการถายโอนและการ
เปลี่ยนแปลงและจําแนกความตองการความชวยเหลือที่
ตอเนื่อง
(Monitor the success of transfer and transition and
identify continued support needs)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10326 การปองกันเด็กจากอันตราย
(Unit 326:) (Safeguard children from
harm)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10326.1
10326.2

10326.3

10327 ชวยเหลือเด็กที่มีประสบการณ
(Unit - ที่ถูกการทํารายดานจิตใจ
327:)
( Support children who have
experienced trauma)

10327.1

10327.2

10327.3
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การพาดพิงที่เกี่ยวของกับสวัสดิภาพของเด็ก
(Refer concerns about the welfare of children)
ใชขอมูลรวมเพื่อวัตถุประสงคในการประเมินความตองการ
ของเด็กและครอบครัว
(Share information for the purpose of assessing
children in need and their families)
สนับสนุนแผนงาน การมีสวนเขาชวยเหลือและการทบทวน
ในเรื่องปกปองเด็กและสงเสริมสวัสดิภาพของเด็ก
( Support plans, interventions and reviews that
safeguard children and promote their welfare)
รูถึงความตองการของเด็กที่มีประสบการณที่ถูกทําราย
( Recognise the needs of children who have
experienced trauma)
ตอบสนองความตองการของเด็กผูที่มีประสบการณถูกทํา
ราย
(Respond to the needs of children who have
experienced trauma)
แสวงหาความชวยเหลือเพื่อการฝกและพัฒนาตนเอง
(Seek support for your own practice and
development)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10328.1
10328 ดูแลเด็กภายในศูนย
(Unit 328:) ( Administer provision within 10328.2
the childcare setting)
10328.3

10328.4

10328.5

10329 ทํางานรวมกับคณะกรรมการ
(Unit - จัดการ
329:)
(Work with a management
committee)

10329.1

10329.2

10329.3
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รักษาขั้นตอนกระบวนการที่สามารถใชได
(Maintain access procedures)
รวบรวมและจัดเก็บขอมูล
(Collect and store information)
จัดทํางบประมาณและการจัดการการเงินตามขั้นตอน
กระบวนการของสถานใหบริการดูแลเด็ก
(Administer budgets and financial arrangements,
according to the procedures of the setting)
จัดทําระบบการทํางานเพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณ
(Operate systems for the supply of materials and
equipment)
ใหคําปรึกษาในดานงานชนิดอื่น ๆ
(Supervise the work of others)
จัดเตรียมและเสนอแผนการปฏิบัติงานและรายงานตอ
คณะกรรมการจัดการ
( Prepare and present operational plans and reports
to management committees)
สงเสริมนโยบายคณะกรรมการจัดการและกระบวนการ
(Implement management committee policies and
procedures)
ทํางานรวมกับคณะกรรมการจัดการเพื่อระบุแนวทางจัดหา
ทุน
(Work with management committees to identify
funding streams)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10330 ริเริ่มและใหมีการบริการใหแก 10330.1
(Unit - เด็กและครอบครัวดําเนินตอไป
330:)
10330.2
( Establish and maintain a
service for children and
families)
10330.3

10330.4

10331 ชวยเหลือเด็กและครอบครัว
(Unit - โดยการออกเยี่ยมบาน
331:)
(Support children and
families through home
visiting)

10331.1

10331.2

10331.3
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ระบุและจัดการความตองการรวมกับเด็กและครอบครัว
( Identify and negotiate requirements with children
and their families)
สรางขอตกลงรวมกับเด็กและครอบครัว
(Establish agreements with children and families)
สรางและรักษาระบบในการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับเด็ก
และครอบครัว
( Establish and maintain systems for the exchange of
information with children and families)
สังเกตและประเมินการใหบริการ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
สอดคลองกับความตองการของเด็กและครอบครัว
(Monitor and evaluate services to ensure the needs of
children and families are met)
สราง พัฒนาและรักษาความสัมพันธกับครอบครัว
( Establish, develop and maintain relationships with
families)
จัดหาความชวยเหลือใหแกครอบครัว
( Provide support for families)
ประสานผูรวมงาน ผูประกอบอาชีพ และตัวแทนเพื่อ
ชวยเหลือครอบครัว
( Liaise with colleagues, professionals and agencies
to support families)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10332 จัดใหครอบครัวมีสวนรวมใน
(Unit - สถานใหบริการดูแลเด็ก
332:)
(Involve families in the
childcare setting)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10332.1

10332.2

10332.3

จัดหาขอมูลและสรางความสัมพันธใหกับครอบครัว
( Provide information and establish relationships with
families)
สนับสนุนครอบครัวใหสนใจและเขารวมกลุม
(Encourage families to attend and participate in the
groups)
สังเกตการดูแลเด็กและประเมินความมีสวนรวมของ
ครอบครัว
(Monitor provision and evaluate the involvement of
families)

10333 รับพนักงานใหมโดยมีการ
(Unit - คัดเลือกและใหการดูแล
333:) ( Recruit, select and keep
colleagues )
10334.1
10334 เสนอบริการใหแกเด็กและ
(Unit - ครอบครัวที่ชอบภาษาที่ไมใช
334:) ภาษาอังกฤษและเวลก
(Deliver services to children 10334.2
and families whose preferred
language is not English or
Welsh)
10334.3
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ทํางานรวมกับครอบครัวเพื่อประเมินความตองการดาน
การสื่อสาร
( Work with families to assess communication needs)
กําหนดและรักษาการสื่อสารเพื่อชวยสนับสนุนการ
ใหบริการ
( Establish and maintain communication to support
service delivery)
ตรวจสอบและประเมิน สวนชวยในการสื่อสารเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาความตองการของเด็กและครอบครัวตรงกัน
หรือไม
(Monitor and evaluate communication support to
ensure the needs of children and families continue to
be met)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10335 แบงสรรและตรวจสอบงานใน
(Unit - กลุม
335:) ( Allocate and check work in
your team )
10336 สนับสนุนการฝกการดูแลเด็ก
(Unit - ในการอยูรวมกันเปนกลุม
336:)
(Contribute to childcare
practice in group living)

10336.1

10336.2

10336.3
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สนับสนุนการวางแผน การสงเสริม การทบทวน รายการ
การดําเนินชีวิตประจําวันใหแกเด็กและวัยรุน
( reviewing daily living programmes for children and
young people)
ทํางานในกลุม เพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนา
เปนรายบุคคล
( Work with groups to promote individual growth and
development)
สนับสนุนเพื่อสงเสริมการดูแลกลุมใหมีประสบการณที่ดี
( Contribute to promoting group care as a positive
experience)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10337 สรางสรรคสภาพแวดลอมที่
(Unit - เสริมสรางพฤติกรรมที่ดี
337:)
(Create environments that
promote positive behaviour)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10337.1

10337.2

สนับสนุนกลยุทธ กระบวนการและจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม
( Implement behaviour policies, procedures and
strategies)
เสริมสรางลักษณะพฤติกรรมที่ดี
(Promote positive aspects of behaviour)

10338 พัฒนาความสัมพันธที่ดีในการ
(Unit - ทํางานกับเพื่อนรวมงาน
338:) ( Develop productive working
relationships with
colleagues )
10339 จัดใหความตองการการศึกษา
(Unit - พิเศษอยูในสถานบริการดูแล
339:) เด็กกอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Co-ordinate special
educational needs in early
education settings)

10339.1

10339.2

10339.3

10339.4
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ประสานกับผูปกครอบ ผูประกอบอาชีพอื่น ๆ ใหเอาใจใส
ในความตองการการศึกษาพิเศษของเด็ก
( Liaise with parents and other professionals in
respect of children with special educational needs)
ใหคําปรึกษาและชวยเหลือเพื่อนรวมงานในสถานดูแลเด็ก
(Advise and support colleagues in the setting)
สรางความมั่นใจวาแผนการศึกษารายบุคคลสําหรับเด็กมี
อยูพรอมแลวและไดมีการทบทวนเปนประจํา
(Ensure that individual education plans for children
are in place and regularly reviewed)
รวบรวม บันทึกและปรับขอมูลภูมิหลังของเด็กในดาน
ความตองการการศึกษาพิเศษใหเปนปจจุบัน
(Collect, record and update relevant background
information about children with special educational
needs)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10340 ริเริ่ม พัฒนาและสงเสริมระบบ 10340.1
(Unit - คุณภาพและกระบวนการเพื่อ
340:) การใหบริการดูแลเด็ก
10340.2
(Establish, develop and
promote quality systems and
procedures for the delivery
of childcare services)
10340.3

10341 แนะนําและใหคําปรึกษาใน
(Unit - ดานกระบวนการและการใช
341:) ระบบคุณภาพเพื่อการ
ใหบริการดูแลเด็ก
(Advise and mentor those
implementing quality
systems and procedures for
the delivery of childcare
services)

สรางระบบคุณภาพเพื่อการใหบริการการดูแลเด็ก
( Establish quality systems for the delivery of
childcare services )
รักษาระบบคุณภาพใหคงอยู
(Maintain quality systems)

ประเมินและตรวจสอบระบบคุณภาพและกระบวนการ
( Evaluate and review quality systems and
procedures)

10341.1

ระบุขอกําหนดการประกันคุณภาพ
(Identify quality assurance requirements)

10341.2

สงเสริมการรวบรวมหลักฐาน
(Support the collection of evidence)

10341.3

สงเสริมการพัฒนาการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับขอ
กําหนดการประกันคุณภาพ
(Support the development of practice to meet quality
assurance requirements)
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หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10342.1
10342 ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
(Unit - ขอกําหนดตามกฎระเบียบของ
342:) สถานบริการดูแลเด็ก
10342.2
(Meet regulatory
requirements in the childcare
setting)
10342.3
10342.4

10343 ชวยเหลือผูเรียนโดยการ
(Unit - สังเกตในสถานประกอบการ
343:)
(Support learners by
mentoring in the workplace)

10344 ทําใหสามารถเรียนรูเปน
(Unit - รายบุคคลโดยการฝก
344:)
( Enable individual learning
through coaching)

10343.1
10343.2

ระบุคุณลักษณะความตองการที่กําหนดไว
( Identify regulatory requirements)
วางแผนเพื่อการตรวจสอบในการประชุมปรึกษากับ
ผูรวมงาน
(Plan for inspection in consultation with colleagues)
เก็บรวบรวมหลักฐาน
( Collect required evidence)
ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับคุณลักษณะความตองการที่
สถานใหบริการการดูแลเด็กกําหนดไว
(Take appropriate action to meet requirements)
วางแผนระบบการสังเกต
( Plan the mentoring process)
กําหนดและรักษาความสัมพันธในการใหคําปรึกษา
(Set up and maintain the mentoring relationship)

10343.3

ใหความชวยเหลือในดานการใหคําปรึกษา
( Give mentoring support)

10344.1

ฝกผูเรียนเปนรายบุคคล

10344.2
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(Coach individual learners)
ชวยผูเรียนเปนรายบุคคลใหประยุกตใชการเรียนรูของ
ตนเอง
(Assist individual learners to apply their learning)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10345 ชวยนักเรียนใหพัฒนาทักษะ
(Unit - การรูหนังสือ
345:)
( Help pupils to develop their
literacy skills)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10345.1
10345.2
10345.3

10346 ชวยนักเรียนพัฒนาทักษะการ
(Unit - ใชตัวเลข
346:)
( Help pupils to develop their
numeracy skills)

10346.1

10346.2
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ชวยนักเรียนพัฒนาทักษะการอาน
(Help pupils to develop their reading skills)
ชวยนักเรียนพัฒนาทักษะการเขียน
( Help pupils to develop their writing skills)
ชวยนักเรียนพัฒนาทักษะการพูดและการฟง
( Help pupils to develop their speaking and listening
skills)
ชวยนักเรียนพัฒนาความเขาใจและการใชตัวเลข
( Help pupils to develop their understanding and use
of number)
ชวยนักเรียนใหเขาใจและใชรูปราง พื้นที่ และการวัด
( Help pupils to understand and use shape, space
and measures)

แผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map) : สวนที่ 2A
แสดงหนวยสมรรถนะ และหนวยยอย
(Functional Map of the Units and Elements of Competence)
หนาที่หลัก
(Key Functions)

ดูแลเด็ก ดานการเรียนรูและการพัฒนา
Chieldren's care,Learning and Development

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10401 สรางและพัฒนาความสัมพันธ
(Unit ในการทํางาน
401:)
(Establish and develop
working relationships)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10401.1

10401.2

10401.3
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สรางและพัฒนาความสัมพันธในการทํางานกับเพื่อน
รวมงาน
(Establish and develop working relationships with
colleagues)
สรางและพัฒนาความสัมพันธในการทํางานกับหนวยงาน
และอาชีพอื่น
(Establish and develop working relationships with
other professionals and agencies)
สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกับผูอื่น เพื่อใหทราบ
แนวปฏิบัติและเปนการแลกเปลี่ยนความรู
(Encourage and facilitate others to reflect on practice
and share knowledge)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10402.1
10402 สงเสริมการทํางาน ขั้นตอน
(Unit - และนโยบายในการดูแลความ
402:) ปลอดภัยของเด็กในเรื่องความ
เปนอยูที่ดี
10402.2
(Support policies,
procedures and practice to
safeguard children and
ensure their inclusion and
well- being)
10402.3

10402.4

10403 สงเสริมโปรแกรมที่สนับสนุน
(Unit - การพัฒนาของเด็ก
403:)

10403.1

(Support programmes for the 10403.2
promotion of children’s
development)
10403.3

10403.4
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ปกปองความเสมอภาคในดานความสามารถความเปนอยู
และการมีสวนรวมของเด็ก
(Protect children’s equality of access, inclusion and
participation)
สงเสริมใหมีนโยบายและการดําเนินงานเพื่อปกปองเด็ก
(Support the maintenance of policies and procedures
for safeguarding children)

สงเสริมการบูรณาการการดําเนินงานคุมครองเด็กใหเปน
ระบบและสามารถปฏิบัติได
(Support the integration of procedures for
safeguarding children into systems and practices)
สงเสริมใหมีนโยบายและการดําเนินงานเพื่อความเปนอยูที่
ดีของเด็ก
(Support the maintenance of policies, procedures and
practice for the well-being of children)
สงเสริมการดําเนินงานเพื่อใหมีการสังเกตและการ
ประเมินผลการพัฒนาของเด็กเปนประจํา
(Support procedures for the regular monitoring and
assessment of children’s development)
จัดหาสิ่งจําเปนตอการพัฒนาของเด็ก
(Ensure provision meets children’s developmental
needs)
จัดหาสิ่งที่สงเสริมพฤติกรรมที่ดีของเด็ก
(Ensure provision supports children’s positive
behaviour)
สงเสริมใหมีการสังเกตและการประเมินผลกระบวนการจด
บันทึกเพื่อประเมินความกาวหนาของเด็ก
(Support the monitoring and evaluation of recording
procedures for the assessment of children’s
development)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10404 พิจารณา ทบทวน และ
(Unit - พัฒนาการปฏิบัติงานดวย
404:) ตนเอง
(Reflect on, review and
develop own practice)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10404.1

10404.2
10404.3

10405 ประสานงานในการดูแลทารก
(Unit - และเด็กอายุตา่ํ กวา 3 ป
405:) รวมกับครอบครัวของเด็ก

10405.1

(Co-ordinate provision for
babies and children under 3
years in partnership with
their families)

10405.2

10406 พัฒนาและสงเสริมการเรียนรู
(Unit - ในชวงแรกของวัยเด็กโดยมี
406:) สวนรวมกับครู
(Develop and support
children’s early learning in
partnership with teachers)

ใชวิธีสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณา ทบทวนและประเมิน
การปฏิบัติงานของตนเอง
(Investigate ways of reflecting on, reviewing and
evaluating own practice )
พิจารณาและพัฒนาการปฏิบัติงาน
(Reflect on, and develop practice)
มีสวนรวมในการพัฒนาดานอาชีพอยางตอเนื่อง
(Take part in continuing professional development)
ใหขอมูลกับพอแมของเด็กเกี่ยวกับการบริการและการดูแล
เด็ก
(Provide information on services and provision for
parents)
ประสานงานและพัฒนาการดูแลเด็ก
(Co-ordinate and develop provision)

10405.3

สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานกับทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3
ปอยางดีที่สุด
(Encourage best practice in work with babies and
children under 3)

10406.1

มีสวนรวมในการวางแผนและเตรียมการเรียนรูของเด็ก
(Contribute to planning and preparing for children’s
learning)
ใชกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกําหนดหลักสูตร
(Use teaching and learning activities to deliver the
curriculum)
มีสวนรวมในการสังเกตและประเมินความกาวหนาของเด็ก
(Contribute to the monitoring and assessment of
children’s progress)

10406.2

10406.3
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หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10407 สงเสริมและประเมินหลักสูตร
(Unit - สําหรับการเรียนรูในชวงแรก
407:) ของวัยเด็ก
(Support and evaluate the
curriculum for children’s
early learning)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10407.1

10407.2

10407.3

10408 ประเมินผลและสงเสริมการ
(Unit - พัฒนาทางกาย อารมณ สังคม
408:) และสติปญญาของเด็ก
(Evaluate, assess and
support the physical,
intellectual, emotional and
social development of
children)

10408.1

10408.2

10408.3

10408.4
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ระบุและสงเสริมกิจกรรม แหลงการเรียนรู และกิจกรรม
สําหรับการเรียนรูในชวงแรกของวัยเด็ก
(Identify and support activities, resources and
programmes for children’s early learning)
สงเสริมใหมีหลักสูตรสําหรับการเรียนรูในชวงแรกของวัย
เด็ก
(Support the implementation of the curriculum for
children’s early learning)
ทํางานกับเพื่อนรวมงานในการสังเกตและประเมินกิจกรรม
สําหรับการเรียนรูในชวงแรกของวัยเด็ก
(Work with colleagues to monitor and evaluate
programmes for children’s early learning)
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการประเมินและสงเสริม
การพัฒนาทางกายของเด็ก
Facilitate the assessment and support of children’s
physical development
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการประเมินและสงเสริม
การพัฒนาทางสติปญญาของเด็ก
(Facilitate the assessment and support of children’s
intellectual development)
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการประเมินและสงเสริม
การพัฒนาทางอารมณ สังคม และบุคลิกภาพของเด็ก
(Facilitate the assessment and support of children’s
personal, social and emotional development)
เก็บรวบรวมขอมูล สังเกต และประเมินผลการดูแลเด็กเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาเด็ก
(Support the collection of data and the monitoring and
evaluation of provision to support children’s
development)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10409 ประเมินผลและสงเสริมการ
(Unit - สื่อสารของเด็ก
409:)
(Evaluate, assess and
support children’s
communication)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10409.1

10409.2

10409.3

10410 ประเมินผลและสงเสริม
(Unit - ความคิดสรางสรรคของเด็ก
410:)
(Evaluate, assess and
support children’s creativity)

10410.1

10410.2

10410.3
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สงเสริมการประเมินผลดานการสื่อสาร ภาษาและการรู
หนังสือของเด็ก
(Support the assessment of children’s communication,
language and literacy)
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานสิ่งแวดลอมที่สนับสนุน
และสงเสริมการสื่อสาร ภาษาและการรูหนังสือของเด็ก
(Facilitate the provision of an environment that
promotes and enhances children’s communication,
language and literacy)
สงเสริมใหมีการสังเกต ประเมินผลและวางแผนการ
ปรับปรุงที่สงเสริมพัฒนาการสื่อสาร ภาษาและการรู
หนังสือของเด็ก
(Support the monitoring, evaluation and planning of
improvements to support children’s communication,
language and literacy)
สงเสริมการประเมินผลการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
เด็ก
(Support the assessment of children’s creative
development)
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดสภาพแวดลอมที่
สงเสริม สนับสนุนความคิดสรางสรรคของเด็ก
(Facilitate the provision of an environment that
promotes and enhances children’s creativity)
สงเสริมการสังเกต การประเมินผลและการวางแผน การ
ปรับปรุงที่สงเสริมการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็ก
(Support the monitoring, evaluation and planning of
improvements to support children’s creative
development)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10411 ประเมินผลและสงเสริมการ
(Unit - เรียนรูทางดานคณิตศาสตร,
411:) การสํารวจและการแกปญหา
ของเด็ก
(Evaluate, assess and
support children’s
mathematical learning,
exploration and problem
solving)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10411.1

10411.2

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการประเมินผลและสงเสริม
ทักษะการแกปญหา
(Facilitate the assessment and support of children’s
exploration and problem-solving skills)
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการประเมินผลและสงเสริม
การเรียนรูทางดานคณิตศาสตรของเด็ก
(Facilitate the assessment and support of children’s
mathematical learning)

10411.3

สงเสริม การสังเกต การประเมินผลและการวางแผนการ
ปรับปรุงเพื่อสงเสริมการพัฒนาทางดานคณิตศาสตร การ
สํารวจและการแกปญหา
(Support the monitoring, evaluation and planning of
improvements to support children’s mathematical
development, exploration, and problem solving)

10412.1
10412 ประเมินผลและประสานงาน
(Unit - ดานสิ่งแวดลอมสําหรับเด็ก
412:) และครอบครัว
(Evaluate and co-ordinate the 10412.2
environment for children and
families)

ประเมินผลดานสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กและครอบครัว
(Evaluate the environment for children and families)

10412.3

ประสานงานดานแหลงทรัพยากรตาง ๆ ใหตรงตามความ
ตองการของเด็กและครอบครัว
(Co-ordinate resources to meet the needs of children
and families)
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง
(Lead a process of change and improvement)

10413 พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหมีการวางแผนการปฏิบัติงานในขอบขายของงานที่ผูปฏิบัติรับผิดชอบ
(Unit 413:) (Develop and implement operational plans for your area of responsibility)
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หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10414 ประสานงานและสงเสริมการ
(Unit - ดูแลเด็กพิการและเด็กที่มี
414:) ความตองการการศึกษาพิเศษ

(Co-ordinate and support
provision for disabled
children and those with
special educational needs)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10414.1

10414.2

10414.3

10415.1
10415 ประสานงานดานความ
(Unit - ตองการการศึกษาพิเศษ
415:) สําหรับการศึกษากอนวัยเรียน
ภายในทองถิ่น
10415.2
(Co-ordinate special
educational needs for early
education within a local area)
10415.3
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ประสานงานและทบทวนนโยบาย ขั้นตอนการดําเนินงาน
เกี่ยวกับความเปนอยูโดยรวมของเด็กพิการและเด็กที่
ตองการการศึกษาพิเศษ
(Co-ordinate and review policies, procedures and
practice for inclusion of children with disabilities and
special educational needs)
ประสานงานการวางแผนสําหรับเด็กแตละคน
(Co-ordinate planning for individual children)

ทํางานรวมกับหนวยงานและบุคคลในอาชีพอื่น ๆ
(Work in partnership with other agencies and
professionals)
แนะนํา วางแผนและสงเสริมการมีสวนรวมจัดใหเปนไป
ตามความตองการของเด็ก
(Advise on, plan and promote interventions designed
to meet children’s needs)
จัดใหหนวยงานมีการดูแลเด็กในแตละวัน
(Provide day-to-day support for setting based
SENCOs)
มีสวนรวมในการพัฒนาดานการบริการสําหรับเด็กที่มี
ความตองการการศึกษาพิเศษ
(Participate in the development of the service for
children with special educational needs)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10416 ประเมินหลักสูตรประกัน
(Unit - คุณภาพ โดยเทียบกับเกณฑที่
416:) กําหนด
(Assess quality assurance
schemes against agreed
criteria)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10416.1

ระบุ ขอกําหนดของการประกันคุณภาพ
(Identify quality assurance requirements)

10416.2

พิสูจน (ตรวจสอบ) สิ่งที่เกิดตั้งแตแรกโดยเทียบกับ
ขอกําหนด
(Examine initial evidence against requirements)
ประเมินการดูแลเด็กและใหมีการแสดงความคิดเห็น
(Assess provision and provide feedback)

10416.3

10417 รักษาความสัมพันธกับผูใหการ 10417.1
(Unit - ดูแลดานบริการตาง ๆ แกเด็ก
417:) และครอบครัว
(Establish and sustain
relationships with providers
of services to children and
families)

10417.2

10417.3
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ติดตอกับผูใหการดูแลดานบริการตาง ๆ แกเด็กและ
ครอบครัวอยางสม่ําเสมอ
(Establish and sustain contact with providers of
services to children and families)
สนับสนุนผูดูแลดานบริการตาง ๆ แกเด็กและครอบครัว ได
ประเมินแหลงที่มาของขอมูล
(Enable providers of services to children and families
to access sources of information and support๗
ใหการพัฒนาและรักษาเครือขายที่ใหการสนับสนุนคงอยู
ตอไป
(Contribute to the development and maintenance of
support networks)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10418 ประสานงานและสนับสนุนใหมี 10418.1
(Unit - การปรับปรุง นโยบาย ขั้นตอน
418:) การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน

(Co-ordinate and support the 10418.2
revision of policies,
procedures and practice for
registration and inspection)
10418.3

10419 ใหการสนับสนุนสงเสริม
(Unit - การศึกษากอนวัยเรียน
419:)

10419.1

(Contribute to the
enhancement of early
education for children)

10419.2

10419.3
10419.4
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ประเมินนโยบาย ขั้นตอนการดําเนินงาน และเอกสารเพื่อ
ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
(Evaluate policies, procedures and documentation in
the light of requirements for registration and
inspection)
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางตอไป
(Evaluate practice in the light of Requirements for
registration and inspection)
ประสานงานและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
เพื่อนําไปสูขอกําหนดในการปฏิบัติงาน
(Co-ordinate and support changes and development
to meet registration and inspection requirements)
ประเมินผลการดําเนินงานดานการศึกษาในปจจุบันภายใน
หนวยงาน
(Evaluate current educational practice within the
setting)
ใหคําแนะนําในการดูแลเด็กเพื่อการปรับปรุงแกไข
(Provide advice to the provision on strategies for
improvement)
สงเสริม หลักสูตร การวางแผนและการพัฒนา
(Support curriculum planning and development)
ทํางานรวมกับบุคคลในหนวยงานทํางานรวมบุคคลใน
หนวยงานดานการศึกษา
(Work alongside those within the settings to enhance
educational provision)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10420 วิจัยและพัฒนาขอบเขตของ
(Unit - การปฏิบัติงาน
420:) (Research and develop an
area of practice)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10420.1
10420.2
10420.3

10421 ใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการ
(Unit - เด็ก และครอบครัว
421:)

10421.1

(Provide information about
children and families’
services)

10421.2

10422 ประสานงานการทํางานกับ
(Unit - ครอบครัว
422:)
(Co-ordinate work with
families)

10422.1

10422.2

10422.3
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ระบุโอกาสของการวิจัย
(Identify research opportunities)
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
(Collect and analyse data)
ระบุความเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการปฏิบัติงานจากการ
วิจัย
(Identify changes to practice resulting from research)
เก็บขอมูลเกี่ยวกับขอบเขตของการบริการที่ใหกับเด็กและ
ครอบครัว
(Establish and maintain information about the full
range of services available for children and families)
ใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการแกเด็กและครอบครัว
(Provide information about children and family
services in response to requests)

สรางและสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อการทํางานกับ
ครอบครัว
(Establish and monitor procedures and practices for
work with families)
สงเสริมนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อการทํางาน
กับครอบครัว
(Implement policies and procedures for work with
families)
แกไขปญหาครอบครัว
(Deal with family issues, grievances and complaints)

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
10423 เตรียมการดําเนินงานกับ
(Unit - หนวยงานอื่น ๆ
423:)
(Manage multi-agency
working arrangements)

หนวยยอย
(Elements of Competence)
10423.1

10423.2

สรางและรักษาความสัมพันธกับหนวยงานอื่น ๆ
(Establish and maintain relationships with other
agencies)
แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอื่น ๆ
(Share information with other agencies)

10424 หาทุนทรัพยเพิ่มเติมใหกับองคการ
(Unit 424:) (Obtain additional finance for the organization)

10425 มีความเปนผูนําในงานที่รับผิดชอบ
(Unit 425:) (Provide leadership in your area of responsibility)

10426 กระตุนใหมีนวัตกรรมใหม ๆ ในงานที่รับผิดชอบ
(Unit 426:) (Encourage innovation in your area of responsibility)

10427 ใหมีการสังเกตความกาวหนาและคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ
(Unit 427:) (Allocate and monitor the progress and quality of work in your area of responsibility)

10428 งานที่รับผิดชอบ ตองคํานึงถึงความปลอดภัยสุขภาพ
(Unit 428:) (Ensure health and safety requirements are met in your area of responsibility )
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หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

10429 สงเสริมใหเพื่อนรวมงานมีโอกาสในการเรียนรู
(Unit 429:) (Provide learning opportunities for colleagues)

10430 จัดสรรเงินในงานที่รับผิดชอบ
(Unit 430:) (Manage finance for your area of responsibility)

10431 มีความเปนผูนําและบูรณาการ 10431.1
(Unit - การดูแลเด็ก
431:)
(Contribute to the leadership 10431.2
and management of
integrated childcare
provision)

มีความเปนผูนํา
(Contribute to the leadership and management of a
multi-disciplinary team)
สงเสริมใหมีการบูรณาการในงานบริการ
(Support integrated approaches to service delivery)

10326 ระวังดูแลเด็กจากสิ่งที่เปน
(Unit - อันตราย
326:) (Safeguard children from
harm)

เอาใจใสเกี่ยวกับสวัสดิภาพของเด็ก
(Refer concerns about the welfare of children)
แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อการประเมินผลความตองการของเด็ก
และครอบครัว
(Share information for the purpose of assessing
children in need and their families)
สงเสริมและทบทวนในการดูแลเด็กและสวัสดิภาพเด็ก
(Support plans, interventions and reviews that
safeguard children and promote their welfare)

10326.1
10326.2

10326.3

10333 รับพนักงานใหม โดยมีการคัดเลือกและใหการดูแล
(Unit 333:) (Recruit, select and keep colleagues)
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สวนที่ 5

ขอเปรียบเทียบโครงสรางคุณวุฒิ
(Comparative Qualification Structure)

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)

การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
(Children's Care, Learning and Development)

ขอเปรียบเทียบโครงสรางคุณวุฒิ
(Comparative Qualification Structure)
ประเภทของภาคอาชีพ/สาขาวิชา (Sector/Subject Category)
01 Health, Public Services and Care
ประเภทยอยของภาคอาชีพ/สาขาวิชา (Sector/Subject Subcategory)
01.5 Child Development and Well Being
ชื่อคุณวุฒิวิชาชีพ
การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
(Children's Care, Learning and Development)
ระดับ 1

หนาที่หลักและชื่อหนวยสมรรถนะ

(Key Functions and Unit Title)

เลขที่
หนวย
(Unit No)

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

ดูแลเด็ก,ดานการเรียนรูและการพัฒนา
เสริมสรางความสัมพันธที่ดี

U201

บังคับ

ดูแลความปลอดภัยใหเด็ก

U202

บังคับ

สงเสริมพัฒนาการของเด็ก

U203

บังคับ

U204

บังคับ

U205

บังคับ

สงเสริมการเลนและการเรียนรูของเด็ก

U206

บังคับ

สงเสริมการทํางานเปนกลุมที่มีประสิทธิภาพ

U207

เลือก

สงเสริมพัฒนาการของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป

U208

เลือก

ใหความชวยเหลือเด็กพิการหรือความตองการการศึกษา
พิเศษ

U209

เลือก

สงเสริมการเลนของเด็ก

U210

เลือก

ใชตัวชวยเพื่อพัฒนาตนเองในการดูแล การเรียนรูและ
พัฒนาการของเด็ก
จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดลอมใหเหมาะกับความ
ตองการของเด็ก
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ระดับ 5

ระดับ 1
หนาที่หลักและชื่อหนวยสมรรถนะ
(Key Functions and Unit Title)

เลขที่
หนวย
(Unit No)

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

ดูแลเด็ก,ดานการเรียนรูและการพัฒนา
พัฒนาและสนับสนุนความสัมพันธที่ดี

U301

บังคับ

พัฒนาและรักษาสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง
ของสิ่งแวดลอมสําหรับเด็ก

U302

บังคับ

สงเสริมพัฒนาการของเด็ก

U303

บังคับ

สะทอนผลที่เกิดและพัฒนาการปฏิบัติงาน

U304

บังคับ

ปกปองและสงเสริมสิทธิของเด็ก

U305

บังคับ

วางแผนและจัดสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กและครอบครัว

U306

เลือก

สงเสริมการพัฒนาทางกายและสุขอนามัยของเด็ก

U307

เลือก

สงเสริมใหเด็กมีความเปนอยูที่ดี และมีความยืดหยุน

U308

เลือก

วางแผนและสงเสริมโครงสรางหลักสูตรสําหรับการศึกษา
U309
ขั้นพื้นฐาน
ประเมินผลความกาวหนาของเด็ก ตามโครงสรางของ
U310
หลักสูตรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนผูนําในกลุม
วางแผนและสงเสริมสิ่งแวดลอมที่ดีสําหรับทารกและเด็ก
อายุต่ํากวา 3 ป
สงเสริมการเขามามีสวนรวมเพื่อประโยชนของเด็กและ
ครอบครัว
ใหการดูแลทางดานรางกายเพื่อสงเสริมสุขอนามัยและ
พัฒนาการของทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
ใหความชวยเหลือพอแมในความตองการดานการรู
หนังสือ ตัวเลขหรือภาษา
ดํารงรักษาและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงดูเด็ก (เรื่องการ
เลี้ยงดูเด็ก)
ทํางานรวมกับครอบครัวเพื่อสงเสริมการพัฒนาและการ
เรียนรูของเด็ก

เลือก
เลือก

U311

เลือก

U312

เลือก

U313

เลือก

U314

เลือก

U315

เลือก

U316

เลือก

U317

เลือก

5-3

ระดับ 5

ระดับ 1
หนาที่หลักและชื่อหนวยสมรรถนะ
(Key Functions and Unit Title)

เลขที่
หนวย
(Unit No)

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

วางแผนและชวยเหลือการเลนดวยตนเอง

U318

เลือก

สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีใหกับเด็กและ
ครอบครัว

U319

เลือก

ดูแลเด็กที่บาน

U320

เลือก

ชวยเหลือเด็กที่มีความพิการและมีความตองการ
การศึกษาพิเศษและครอบครัว

U321

เลือก

ใหครอบครัวไดพัฒนาทักษะการเปนพอแม

U322

เลือก

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูขั้นตนของเด็ก

U323

เลือก

สนับสนุนการใหบริการในชุมชนใหแกเด็กและครอบครัว

U324

เลือก

สนับสนุนและถายโอนความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลง
ในดานการเรียนรูของวัยรุนและเด็กบริบทของการพัฒนา

U325

เลือก

ปองกันเด็กจากอันตราย

U326

เลือก

ชวยเหลือเด็กที่มีประสบการณที่ถูกการทํารายดานจิตใจ

U327

เลือก

ดูแลเด็กภายในศูนย

U328

เลือก

ทํางานรวมกับคณะกรรมการจัดการ

U329

เลือก

ริเริ่มและใหมีการบริการใหแกเด็กและครอบครัวดําเนิน
ตอไป

U330

เลือก

ชวยเหลือเด็กและครอบครัว โดยการออกเยี่ยมบาน

U331

เลือก

จัดใหครอบครัวมีสวนรวมในสถานใหบริการดูแลเด็ก

U332

เลือก

รับพนักงานใหมโดยมีการคัดเลือกและใหการดูแล

U333

เลือก

เสนอบริการใหแกเด็กและครอบครัวที่ชอบภาษาที่ไมใช
ภาษาอังกฤษและเวลก

U334

เลือก

แบงสรรและตรวจสอบงานในกลุม

U335

เลือก
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เลือก

เลือก

ระดับ 5

ระดับ 1
หนาที่หลักและชื่อหนวยสมรรถนะ
(Key Functions and Unit Title)

เลขที่
หนวย
(Unit No)

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

สนับสนุนการฝกการดูแลเด็กในการอยูรวมกันเปนกลุม

U336

เลือก

สรางสรรคสภาพแวดลอมที่เสริมสรางพฤติกรรมที่ดี

U337

เลือก

พัฒนาความสัมพันธที่ดีในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน

U338

เลือก

U339

เลือก

U340

เลือก

U341

เลือก

U342

เลือก

ชวยเหลือผูเรียนโดยการสังเกตในสถานประกอบการ

U343

เลือก

ทําใหสามารถเรียนรูเปนรายบุคคลโดยการฝก

U344

เลือก

ชวยนักเรียนใหพัฒนาทักษะการรูหนังสือ

U345

เลือก

ชวยนักเรียนพัฒนาทักษะการใชตัวเลข

U346

เลือก

สรางและพัฒนาความสัมพันธในการทํางาน

U401

บังคับ

สงเสริมการทํางาน ขั้นตอนและนโยบายในการดูแลความ
ปลอดภัยของเด็กในเรื่องความเปนอยูที่ดี

U402

บังคับ

สงเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาของเด็ก

U403

บังคับ

พิจารณา ทบทวน และพัฒนาการปฏิบัติงานดวยตนเอง

U404

บังคับ

U405

เลือก

U406

เลือก

407

เลือก

จัดใหความตองการการศึกษาพิเศษอยูในสถานบริการ
ดูแลเด็กกอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ริเริ่ม พัฒนาและสงเสริมระบบคุณภาพและกระบวนการ
เพื่อการใหบริการดูแลเด็ก
แนะนําและใหคําปรึกษาในดานกระบวนการและการใช
ระบบคุณภาพเพื่อการใหบริการดูแลเด็ก
ประชุมปรึกษาดานคุณลักษณะความตองการของสถาน
บริการดูแลเด็ก

ประสานงานในการดูแลทารกและเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
รวมกับครอบครัวของเด็ก
พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูในชวงแรกของวัยเด็กโดยมี
สวนรวมกับครู
สงเสริมและประเมินหลักสูตรสําหรับการเรียนรูใน
ชวงแรกของวัยเด็ก
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ระดับ 5

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

หนาที่หลักและชื่อหนวยสมรรถนะ
(Key Functions and Unit Title)

เลขที่
หนวย
(Unit No)

ประเมินผลและสงเสริมการพัฒนาทางกาย อารมณ
สังคมและสติปญญาของเด็ก

U408

เลือก

ประเมินผลและสงเสริมการสื่อสารของเด็ก

U409

เลือก

ประเมินผลและสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็ก

U410

เลือก

U411

เลือก

U412

เลือก

U413

เลือก

U414

เลือก

U415

เลือก

U416

เลือก

U417

เลือก

U418

เลือก

ใหการสนับสนุนสงเสริมการศึกษากอนวัยเรียน

U419

เลือก

วิจัยและพัฒนาขอบเขตของการปฏิบัติงาน

U420

เลือก

ใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการเด็ก และครอบครัว

U421

เลือก

ประสานงานการทํางานกับครอบครัว

U422

เลือก

เตรียมการดําเนินงานกับหนวยงานอื่น ๆ

U423

เลือก

หาทุนทรัพยเพิ่มเติมใหกับองคการ

U424

เลือก

มีความเปนผูนําในงานที่รับผิดชอบ

U425

เลือก

ประเมินผลและสงเสริมการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร,
การสํารวจและการแกปญหาของเด็ก
ประเมินผลและประสานงานดานสิ่งแวดลอมสําหรับเด็ก
และครอบครัว
พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานในขอบขายของงานที่ผูปฏิบัติรับผิดชอบ
ประสานงานและสงเสริมการดูแลเด็กพิการและเด็กที่มี
ความตองการการศึกษาพิเศษ
ประสานงานดานความตองการการศึกษาพิเศษสําหรับ
การศึกษากอนวัยเรียนภายในทองถิ่น
ประเมินหลักสูตรประกันคุณภาพ โดยเทียบกับเกณฑที่
กําหนด
รักษาความสัมพันธกับผูใหการดูแล ดานบริการตาง ๆ
แกเด็กและครอบครัว
ประสานงานและสนับสนุนใหมีการปรับปรุง นโยบาย
ขั้นตอนการดําเนินงาน การปฏิบัติงาน
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ระดับ 5

ระดับ 1
หนาที่หลักและชื่อหนวยสมรรถนะ
(Key Functions and Unit Title)

เลขที่
หนวย
(Unit No)

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

การดูแล
การเรียนรู
และ
พัฒนาการ
เด็ก

กระตุนใหมีนวัตกรรมใหม ๆ ในงานที่รับผิดชอบ

U426

เลือก

ใหมีการสังเกตความกาวหนาและคุณภาพของงานที่
รับผิดชอบ

U427

เลือก

งานที่รับผิดชอบ ตองคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ

U428

เลือก

สงเสริมใหเพื่อนรวมงานมีโอกาสในการเรียนรู

U429

เลือก

จัดสรรเงินในงานที่รับผิดชอบ

U430

เลือก

มีความเปนผูนําและบูรณาการการดูแลเด็ก

U431

เลือก
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ระดับ 5

สวนที่ 6

ความสามารถในการประกอบอาชีพ
ของผูไดรับคุณวุฒิ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)

การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
(Children's Care, Learning and Development)

ความสามารถในการประกอบอาชีพ
ของผูไดรับคุณวุฒิทางดาน การดูแลเด็ก เกี่ยวกับการเรียนรูและการพัฒนา
คุณวุฒิ ระดับ 2 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
คุณวุฒิ ระดับ 3 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
คุณวุฒิ ระดับ 4 การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
[เรียกตามเอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ฉบับป 2544 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม]
หนวย 2230 พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภอาชีพ (Nursing and Midwifery Professionals)
2230.30 ผดุงครรภอาชีพ (Professional midwife)
หมวดยอย 23 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอน ( Teaching Professionals )
2310.55 ผูสอน (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร) (Teacher, home economics)
หมู

233 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับประถมศึกษาและกอนประถมศึกษา
( Primary and Pre – Primary Education Teaching Professionals )
2331.90 ผูสอนในระดับประถมศึกษาอื่นๆ

หนวย

2332

ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับกอนประถมศึกษา , ผูสอนในระดับกอนประถมศึกษา

(ชั้นอนุบาล) ( Pre – Primary Education Teaching Professionals )
2332.20 ผูสอนในระดับอนุบาล (Teacher, pre – primary education)
หมู 234 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนการศึกษาพิเศษ , ครูการศึกษาพิเศษ
( Special Education Teaching Professionals )
2340.45 ครูสอนผูเรียนที่มีความบกพรองซ้ําซอน
(Teacher, special education, for the physical – mentally handicapped)
2340.50 ครูสอนผูเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู
(Teacher special education, for the difficult learning)
2340.55 ครูสอนผูเรียนที่มีปญหาทางพฤติกรรม
(Teacher, special education, for the behaviour)
2340.60 ครูสอนผูเรียนออทิซติค (Teacher, special education, for the autistic)
2340.65 ครูสอนผูเรียนสมาธิสั้น (Teacher, special education, for the short – interested)
2340.65 ครูสอนผูเรียนปญญาเลิศ (Teacher, special education, for the genius)
2340.90 ครูการศึกษาพิเศษอื่นๆ
หนวย 2446 นักสังคมสงเคราะหและผูประกอบวิชาชีพดานสังคมสงเคราะห ( Social Work Professionals )
2446.20 นักสังคมสงเคราะห (เฉพาะราย) (Social worker, case work)
2455.14 นักเลานิทาน (Story teller, radio and television)

6-2

หมู 323 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการพยาบาลและผดุงครรภ
( Nursing and Midwifery Associate Professionals )
3231.20 ผูชวยพยาบาล (Assistant nurse)
3231.90 ผูชวยพยาบาลอื่น ๆ
หนวย 3232 ผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการผดุงครรภ (Midwifery Associate Professionals)
3232.20 ผูชวยผดุงครรภ (Assistant midwife)
หมู

332

3232.90 ผูชวยผดุงครรภอื่น ๆ
ผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วกับการสอนในระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล)
( Pre – Primary Education Teaching Associate Professionals )

หนวย 3320 ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการสอนในระดับกอนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล)
( Pre – Primary Education Teaching Associate Professionals )
3320.20 ครูผูชวย (อนุบาล) (Assistant teacher , kindergarten)
หมู 333 ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการสอนการศึกษาพิเศษ
( Special Education Teaching Associate Professionals )
หนวย 3330 ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการสอนการศึกษาพิเศษ ; ครูผูชวยการศึกษาพิเศษ
(Special Education Teaching Associate Professionals )
3330.20 ครูผูชวยการศึกษาพิเศษ (Assistant teacher , special education)
หมวดยอย 51

ผูใหบริการสวนบุคคลและการบริการดานความปลอดภัย
(Personal and Protective Services Workers)
5121.45 แมบาน (สวนบุคคล) (Housekeeper, home)

หมู

513 ผูใหบริการสวนบุคคลและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกัน (Personal Care and Related Workers)
หนวย 5131

พนักงานดูแลเด็ก (Child-care Workers)

5131.20 ครูพี่เลีย้ ง (Attendant, school children)
5131.30 พี่เลี้ยงเด็ก (Nanny ; Nursemaid)
5133.20 ผูดูแลผูปวย คนชราและเด็ก (ตามบาน) (Nursing aid, home)
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หนวย 2230 พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภอาชีพ (Nursing and Midwifery Professionals)
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหนวยนี้ ไดแก ผูที่กระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการดูแล การชวยเหลือเมื่อเจ็บปวย
การฟนฟูสภาพ การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรคและทําการคลอด การ
ชวยเหลือหญิงมีครรภ หญิงหลังคลอดและทารกเพื่อปองกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด
ดูแลทารก แนะนําบิดา-มารดาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรและการเจริญเติบโตของทารก การใหภูมิคุมกัน แนะนําการปรับตัว
ในสังคมแกผูปวยที่ทุพพลภาพทางรางกาย จิตใจ รักษาพยาบาล แนะนําตามบานเรือน โรงเรียน สถานสงเคราะหหรือ
สถานเลี้ยงเด็ก และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการอนามัยชุมชน ตลอดจนปฏิบัติหนาที่การงานที่เกี่ยวของ
และควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานอื่น ๆ
2230.30 ผดุงครรภอาชีพ (Professional midwife)
ใหบริการสูติกรรมแกผูตั้งครรภปกติในโรงพยาบาล สถานการแพทย (คลินิก) หรือตามบานเรือน
สวนบุคคล : ใหความชวยเหลือหรือคําแนะนํากอนคลอด เพื่อใหมารดาและทารกมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ ; ชวยเหลือ
มารดาระหวางคลอดและหลังคลอด ขอความชวยเหลือจากนายแพทยเมื่อมีความจําเปน ; ใหบริการพยาบาลแกมารดาและ
เด็ก ใหคําแนะนํามารดาและสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
หมวดยอย 23 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอน ( Teaching Professionals )
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหมวดยอยนี้ ไดแก ผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา การใหการ อบรมแกเด็ก
เยาวชน และผูใหญในสถานศึกษาและสถานที่อื่น ๆ

ทําการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนใหเหมาะสมกับระดับ

การศึกษา รวมทั้งจัดทําหลักสูตรและวิธีการสอนพิเศษสําหรับ

คนพิการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ตลอดจนบุคคลที่

มีปญหาดานการเรียนรูในแตละระดับการศึกษา จัดทําเอกสารทางวิชาการและตําราตาง ๆ รวมทั้งทําหนาที่ควบคุมดูแล
เจาหนาที่อื่น ๆ
2310.55 ผูสอน (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร) (Teacher, home economics)
เปนบุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อสอนวิชาในสาขาคหกรรมศาสตรในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ตั้งแตหนึ่งวิชาขึ้นไป ไดแก คหกรรมศาสตร ธุรกิจอาหาร การพัฒนาการเด็กและครอบครัว
โภชนาการชุมชน และวิชาอื่นๆ ที่จัดอยูในสาขานี้
หมู

233 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับประถมศึกษาและกอนประถมศึกษา
( Primary and Pre – Primary Education Teaching Professionals )
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหมูนี้ ไดแก ผูที่ทําการสอนวิชาตาง ๆ ในระดับประถมศึกษาและจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวาระดับประถมศึกษา วางแผน ออกแบบและจัดกิจกรรมใหเด็กไดมีการพัฒนา
ทางดานภาษา ดานรางกาย และทักษะตาง ๆ ทางสังคม จัดเตรียมและทําการสอนวิชาตาง ๆ ในระดับประถมศึกษา
จัดทํารายงานตาง ๆ รวมทั้งควบคุมดูแลเจาหนาที่อื่น ๆ
2331.90 ผูสอนในระดับประถมศึกษาอื่นๆ
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหนวยอาชีพนี้ รวมถึง ผูสอนในระดับประถมศึกษาซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ใด เชน ผูสอนการศึกษานอกโรงเรียน ผูสอนเด็กจรจัด ผูสอนเด็กสลัม ผูสอนในมูลนิธิตางๆ เปนตน
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หนวย

2332

ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับกอนประถมศึกษา , ผูสอนในระดับกอนประถมศึกษา

(ชั้นอนุบาล) ( Pre – Primary Education Teaching Professionals )
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหนวยนี้ ไดแก ผูจัดกิจกรรมทางการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน เพื่อเตรียม
ความพรอม สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สติปญญาและสังคมของเด็กตามหลักสูตร
พัฒ นาการของเด็ ก ก อ นประถมศึ ก ษา

เฝ า สั ง เกตพฤติ ก รรมและประเมิ น พั ฒ นาการ รวมทั้ ง ป ญ หาอื่ น ๆ ของเด็ ก

ปรึกษาหารือกับผูปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กและตลอดจนปฏิบัติหนาที่การงานที่เกี่ยวของ
2332.20 ผูสอนในระดับอนุบาล (Teacher, pre – primary education)
เปนบุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สติปญญาและสังคมของเด็กชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมที่เหมาะสมใหกับเด็ก เฝาสังเกตพฤติกรรม และประเมิน
พัฒนาการ รวมทั้งป ญหาอื่นๆ ของเด็ก เพื่อรายงานใหผูป กครองทราบ ทําหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายของ
ผูบังคับบัญชา
หมู 234 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนการศึกษาพิเศษ , ครูการศึกษาพิเศษ
( Special Education Teaching Professionals )
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหมูนี้ ไดแก ผูที่ทําการสอนเด็กวัยรุนหรือผูใหญที่มีความพิการทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ หรือบุคคลที่มีปญหาดานการเรียนรู ทําการปรับปรุงหลักสูตรและทําการสอนวิชาตาง ๆ ตามที่กําหนด
ใหแกผูพิการหรือผูมีปญหาตาง ๆ เชน คนใบ หูหนวก ตาบอด รวมทั้งการจัดทําสื่อหรือใชเทคนิคเฉพาะในการเรียน
การสอน จัดทํารายงานและดูแลผูปฏิบัติงานอื่น ๆ
2340.45 ครูสอนผูเรียนที่มีความบกพรองซ้ําซอน
(Teacher, special education, for the physical – mentally handicapped)
เปนบุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับผูเรียนที่มีความ
บกพรองซ้ําซอน :

ศึกษาประวัติและขอมูลของผูเรียน ประเมินความสามารถของผูเรียน เพื่อจัดเตรียมแผนการสอน

วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับขอจํากัดและความตองการของผูเรียน ดําเนินการสอน โดยเนน
ให ผูเ รี ย นฟ นฟูส มรรถภาพในดา นการช ว ยเหลื อตนเอง

การสื่ อ สาร การเคลื่ อ นไหว การปรั บ พฤติ ก รรมและการ

พัฒนาการทางสังคมเพื่อใหเด็กปรับตัวอยูในสังคมไดและบันทึกผลการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง รวมถึงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนหรือการนําอุปกรณการเรียนการสอนที่จําเปนมาใช เตรียมความพรอมดานการศึกษา รางกาย อารมณ
และสังคมของผูเรียนเพื่อสงเขาไปเรียนในโรงเรียนเรียนรวม สอนผูเรียนที่มีความบกพรอง ซ้ําซอนรวมชั้นเรียนกับ
ผูเรียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทั่วไป ใหคําปรึกษาแนะนําแกครูประจําชั้นในโรงเรียนเรียนรวม รวมทั้งปฏิบัติหนาที่
อื่นๆ ที่รับมอบหมาย
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2340.50

ครูสอนผูเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู
(Teacher special education, for the difficult learning)
เปนบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน

ดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับผูเรียนที่มี
ปญหาทางการเรียนรู : ศึกษาประวัติและขอมูล ประเมินความสามารถของ ผูเรียนเพื่อจัดเตรียมแผนการสอน วิธีการ
สอน กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับขอจํากัดและความตองการของผูเรียน ดําเนินการสอนและบันทึกผลการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง รวมถึงการผลิตสื่อหรือการนําอุปกรณการเรียนการสอนที่จําเปนมาใช เตรียมความพรอมใน
ดานการศึกษา รางกาย อารมณและสังคมของผูเรียนเพื่อสงเขาไปเรียนในโรงเรียนเรียนรวม สอนผูเรียนที่มีปญหา
ทางการเรียนรูรวมชั้นเรียนกับผูเรียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทั่วไป ใหคําปรึกษาแนะนําแกครูประจําชั้นในโรงเรียน
เรียนรวม รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2340.55 ครูสอนผูเรียนที่มีปญหาทางพฤติกรรม (Teacher, special education, for the behaviour)
เปนบุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับผูเรียนที่มีปญหา
ทางพฤติกรรม :

ศึกษาประวัติและขอมูลของผูเรียน ประเมินความสามารถของผูเรียนเพื่อจัดเตรียมแผนการสอน

วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับขอจํากัดและความตองการของผูเรียน
กลวิธีในการปรับพฤติกรรมมาใชกับ

ดําเนินการสอนโดยนํา

ผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และบันทึกผลการ

เรียนการสอนอยางตอเนื่อง รวมถึงการผลิตสื่อหรือการนําอุปกรณการเรียนการสอนที่จําเปนมาใช เตรียมความพรอม
ดานการศึกษา รางกาย อารมณและสังคมของผูเรียน เพื่อสงเขาไปเรียนในโรงเรียนเรียนรวม สอนผูเรียนที่มีปญหาทาง
พฤติกรรมรวมชั้นเรียนกับผูเรียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทั่วไป ใหคําปรึกษาแนะนําแกครูประจําชั้นในโรงเรียนเรียน
รวม รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2340.60 ครูสอนผูเรียนออทิซติค (Teacher, special education, for the autistic)
เปนบุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับผูเรียนออทิซติค
:

ศึกษาประวัติและขอมูลของผูเรียน ประเมินความสามารถของผูเรียนเพื่อจัดเตรียมแผนการสอน

วิธีการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับขอจํากัดและความตองการของผูเรียน ดําเนินการสอนโดยเนนขบวนการแกไข
ปญหาเพื่อบรรเทาปญหาความบกพรองของผูเรียนในดานตางๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงชีพในสังคมไดและบันทึกผลการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง รวมถึงการผลิตสื่อหรือการนําอุปกรณการเรียนการสอนที่จําเปนมาใช เตรียมความพรอมดาน
การศึกษา รางกาย อารมณและสังคมของผูเรียนเพื่อสงเขาไปในโรงเรียนเรียนรวม สอนผูเรียนออทิซติครวมชั้นเรียนกับ
ผูเรียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทั่วไป ใหคําปรึกษาแนะนําแกครูประจําชั้นในโรงเรียนเรียนรวม รวมทั้งปฏิบัติหนาที่
อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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2340.65 ครูสอนผูเรียนสมาธิสั้น (Teacher, special education, for the short – interested)
เปนบุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับผูเรียนสมาธิสั้น :
ศึก ษาประวัติและข อมู ล ของผูเ รีย น ประเมิ นความสามารถของ

ผูเ รี ยนเพื่อ จัดเตรี ยมแผนการสอน วิ ธีก ารสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับขอจํากัดและความตองการของผูเรียน ดําเนินการสอนและบันทึกผลการเรียนการ
สอนอย า งต อเนื่ อ ง รวมถึ ง การผลิ ต สื่ อ หรื อ การนํ า อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอนที่ จํา เป น มาใช เตรี ย มความพร อ มด า น
การศึกษา รางกาย อารมณและสังคมของผูเรียนเพื่อสงเขาไปเรียนในโรงเรียนเรียนรวม สอนผูเรียนสมาธิสั้นรวมชั้น
เรียนกับผูเรียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทั่วไป ใหคําปรึกษาแนะนําแกครูประจําชั้นในโรงเรียนเรียนรวม รวมทั้ง
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2340.65 ครูสอนผูเรียนปญญาเลิศ (Teacher, special education, for the genius)
เปนบุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อสอนรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับผูเรียนปญญาเลิศ
:

ศึกษาประวัติและขอมูลของผูเรียน ประเมินความสามารถของ

ผูเรียน เพื่อจัดเตรียมแผนการสอน วิธีการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความตองการและความสามารถของผูเรียน ดําเนินการสอนโดยสงเสริมใหผูเรียน
ปญญาเลิศไดมีโอกาสเต็มที่ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ พรอมทั้งบันทึกผลการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
รวมถึง การผลิ ตสื่ อ การเรี ย น การสอนหรื อ การนํ า อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอนที่ จํา เป น มาใช

เตรี ย มความพร อ มด า น

การศึกษา รางกาย อารมณและสังคมของผูเรียนเพื่อสงเขาไปเรียนในโรงเรียนเรียนรวม สอนผูเรียนปญญาเลิศรวม
ชั้นเรียนกับผูเรียนปกติในโรงเรียนสอนคนปกติทั่วไป ใหคําปรึกษาแนะนําแกครูประจําชั้นในโรงเรียนเรียนรวม รวมทั้ง
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2340.90 ครูการศึกษาพิเศษอื่นๆ
ผูปฏิบัติงานอาชีพในกลุมนี้ รวมถึงครูการศึกษาพิเศษ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
หนวย 2446 นักสังคมสงเคราะหและผูประกอบวิชาชีพดานสังคมสงเคราะห ( Social Work Professionals )
ผู ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในหน ว ยนี้ ได แ ก ผู ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า ด า นสั ง คมสงเคราะห และด า นอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อชวยแกปญหาใหกับผูมาใชบริการ : ใหความชวยเหลือครอบครัวและบุคคลทั่วไปที่ประสบกับปญหาสวนตัวและ
ปญหาสังคม ; สอบถามปญหาและความตองการการชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะนํา วิเคราะหปญหาและหาวิธีการแกไข
ปญหา ในกรณีที่มีคดีความทางกฎหมาย อาจตองรวบรวมขอมูลของผูประสบปญหารายงาน ตอศาลเพื่อดําเนินการไป
ตามขั้นตอนของกฎหมาย วางแผน ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการใหบริการดานสวัสดิการ จัดตั้งองคกรทางสังคม
ศูนย หรือหนวยงานที่ดําเนินงานในลักษณะที่คลายคลึงกันเพื่อจัดระเบียบและกิจกรรมดานสันทนาการ สังคมและการศึกษา
หรือโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดกับเด็ก วัยรุนหรือใหมีการฟนฟูจิตใจของเด็กที่มีปญหา ชวยเหลือผูที่มี
ความบกพรองทางกายและจิตใจใหไดรับการบําบัดรักษาอยางถูกตองและเพียงพอเพื่อใหอยูในสังคมได วางแผน จัดตั้ง
องคกรหรือใหบริการปญหาของครอบครัว ปฏิบัติหนาที่การงานที่เกี่ยวของและควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานอื่น ๆ
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2446.20 นักสังคมสงเคราะห (เฉพาะราย) (Social worker, case work)
ใหความชวยเหลือผูประสบปญหาเปนรายบุคคลหรือเปนครอบครัว พรอมกับหาวิธีการแกไขปญหา
จนกระทั่งผูประสบปญหาสามารถดํารงชีพได : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเชนเดียวกันกับนักสังคมสงเคราะหทั่วไป แตมีความ
เชี่ยวชาญในงานสงเคราะหเฉพาะราย ตั้งแตหนึ่งประเภทขึ้นไป เชน ปญหาที่ทําใหครอบครัวเกิดการแตกแยกและปญหา
เกี่ยวกับสวัสดิการของครอบครัว การรับเด็กเขาอยูในสถาบันหรือบานสงเคราะห การใหสวัสดิการแกเด็ก การใหสวัสดิการ
แกผูปวยทางจิตใจ ทาง รางกายหรือผูพิการ การอบรมทางสังคมแกผูที่ไดรับทัณฑบนและการชวยเหลือนักทองเที่ยวและ
ผูอพยพ
2455.14 นักเลานิทาน (Story teller, radio and television)
เลานิทานใหกับเด็ก เพื่อใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน แสดงทาทางประกอบการเลานิทาน
จัดหาภาพหรือวัสดุอุปกรณประกอบตาง ๆ ทีเกี่ยวของกับเรื่องของนิทานเพื่อใหเด็กไดมี

การสรางจินตนาการตามเรื่อง

ที่เลา หาวิธีการสรางความสัมพันธกับเด็กและวิธีการใหเด็กเกิดความสนใจในการฟงนิทาน อาจแทรกคําสอนตาง ๆ ที่ได
จากนิทานแตละเรื่อง
หมู 323 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการพยาบาลและผดุงครรภ
( Nursing and Midwifery Associate Professionals )
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหมูนี้ ไดแก ผูที่นําความรูและหลักการทางดานการแพทยการพยาบาลและผดุง
ครรภ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานในเรื่องของการปองกันและรักษาโรคภัย ทําหนาที่ชวยงานแพทย พยาบาล และผดุง
ครรภ ทําการวินิจฉัยโรคและรักษาในกรณีที่ไมมีแพทยหรือพยาบาลหรือกรณีฉุกเฉิน ใหบริการดานการพยาบาล ดูแล
และใหคําแนะนําแกผูปวย บุคคลผูพิการทางรางกายและจิตใจ และบุคคลทั่วไปที่ตองการการดูแลรักษา ทําคลอดหรือ
ชวยปฏิบัติงานการคลอดทารก ใหคําแนะนําแกมารดาในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กทารก ควบคุมผูปฏิบัติงานอื่น ๆ
3231.20 ผูชวยพยาบาล (Assistant nurse)
ใหบริการพยาบาลซึ่งไมตองใชความรูทางทฤษฎี และทางปฏิบัติในระบบวิชาชีพเหมือนกับพยาบาล
วิชาชีพ : ดูแลเด็ก ผูสูงอายุ ผูออนแอ ผูพิการ หรือผูปญญาออน ซึ่งไมจําเปนตองรับบริการจากพยาบาลวิชาชีพ ; ดูแล
ผูปวยภายใตการควบคุมของแพทยหรือพยาบาลวิชาชีพ ; ใหยาตามเวลา แตงแผลและรายงานอาการที่ผิดปกติ เชน การ
หายใจเร็ว หรือการเขียวคล้ําแกพยาบาลวิชาชีพ ; ชวยเหลือผูปวยในการเดินหรือชวยเข็นเกาอี้ลอเลื่อน ; ทํางานอื่น ๆ ใน
หนาที่ของผูชวยพยาบาลตามที่ไดรับมอบหมาย
3231.90 ผูชวยพยาบาลอื่น ๆ
ผูปฏิบัติงานอาชีพในกลุมนี้ รวมถึงผูชวยพยาบาล ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
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หนวย 3232 ผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการผดุงครรภ (Midwifery Associate Professionals)
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหนวยนี้ ไดแก ผูทําคลอด หรือชวยแพทยหรือผดุงครรภในการทําคลอดทารก
ใหการดูแลกอนและหลังคลอด และใหคําแนะนําบิดามารดาในการดูแลทารก :

ใหคําแนะนําตอหญิงตั้งครรภเกี่ยวกับ

โภชนาการ การออกกําลังกาย และการปฏิบัติตนเพื่อใหสุขภาพแข็งแรงในระหวางตั้งครรภและเพื่อใหคลอดบุตรงาย จด
บันทึกสุขภาพและการเจริญครรภ ทําคลอดหรือชวยแพทยหรือผดุงครรภในการทําคลอดทารก ใหการดูแลแมหลังคลอด
เพื่อใหกลับสูสภาพปกติ ตรวจความเจริญเติบโตของทารก รวมทั้งใหคําแนะนําในการดูแลบุตรและวิธีคุมกําเนิด ปฏิบัติ
หนาที่การงานที่เกี่ยวของและควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานอื่น ๆ
3232.20 ผูชวยผดุงครรภ (Assistant midwife)
ชวยผดุงครรภทําคลอดทารกในโรงพยาบาล (สถานีอนามัย) คลินิก หรือตามบานเรือนสวนบุคคล
ใหคําปรึกษาแนะนําแกมารดาในเรื่องของอาหาร การออกกําลังกาย การเลี้ยงดูทารก และการคุมกําเนิด ดวยวิธีการตาง
ๆ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผดุงครรภอาชีพมอบหมาย
3232.90 ผูชวยผดุงครรภอื่น ๆ
ผูปฏิบัติงานอาชีพในกลุมนี้ รวมถึง ผูชวยผดุงครรภ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
หมู

332

ผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วกับการสอนในระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล)
( Pre – Primary Education Teaching Associate Professionals )
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหมูนี้ ไดแก ผูสอนและจัดกิจกรรมดานการศึกษาเพื่อพัฒนาการทางดานภาษา

รางกาย และสังคมของเด็กนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล)

รวมทั้งกํากับ ควบคุมการทํางานของ

ผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ดวย (ระดับการศึกษาของอาชีพในหมูนี้จะมีวุฒิ ต่ํากวาระดับปริญญาตรี)
หนวย 3320 ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการสอนในระดับกอนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล)
( Pre – Primary Education Teaching Associate Professionals )
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหนวยนี้ ไดแก ผูชวยผูสอนในระดับอนุบาลในการชวยจัดกิจกรรมทางการศึกษา
แกเด็กกอนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพรอม สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการทางดาน รางกาย อารมณ -

จิตใจ

สติปญญาและสังคมของเด็ก ตามหลักสูตรพัฒนาการของเด็กกอนประถมศึกษา เฝาสังเกตพฤติกรรมและชวยประเมิน
พัฒนาการ รวมทั้งปญหาอื่นๆ ของเด็ก รวมปรึกษาหารือกับผูสอนในระดับอนุบาล และผูปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของเด็ก ปฏิบัติหนาที่การงานที่เกี่ยวของ และควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานอื่นๆ
3320.20 ครูผูชวย (อนุบาล) (Assistant teacher , kindergarten)
ทําหนาที่ชวยผูสอนในระดับอนุบาลในดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ - จิตใจ
สติปญญาและสังคมของเด็กชั้นอนุบาล ชวยจัดกิจกรรมที่เหมาะสมใหกับเด็ก เฝาสังเกตพฤติกรรมและชวยประเมิน
พัฒนาการ รวมทั้งปญหาอื่นๆ ของเด็กเพื่อใหผูสอนในระดับอนุบาลรายงานใหผูปกครองทราบ รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นๆ
ที่ไดรับมอบหมาย
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หมู 333 ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการสอนการศึกษาพิเศษ
( Special Education Teaching Associate Professionals )
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหมูนี้ ไดแก ผูสอนเด็ก เยาวชนหรือผูใหญที่มีความพิการทางดานรางกายหรือ
จิตใจ และผูที่มีปญหาดานการเรียนรูในแตละระดับการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับกลุม เชน สอนคนหู
หนวกโดยการอานริมฝปาก สอนคนตาบอดใหอานหนังสือโดยการใชอักษรเบลล รวมทั้งการใชสื่อและเทคนิคตาง ๆ
จัดเตรียมรายงานตาง ๆ รวมทั้งควบคุมดูแลการทํางานของผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ดวย
หนวย 3330

ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการสอนการศึกษาพิเศษ ; ครูผูชวยการศึกษาพิเศษ
(Special Education Teaching Associate Professionals )
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหนวยนี้ ไดแก ผูชวยครูการศึกษาพิเศษในการชวยจัดการเรียนการสอน

ใหกับผูพิการทางดานรางกายและจิตใจ หรือบุคคลที่มีปญหาดานการเรียนรู ชวยสรางหรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
ชวยเตรียมบทเรียนและกิจกรรมใหเหมาะสมกับกลุม โดยใชเทคนิคหรือสื่อพิเศษ เชน อักษรเบรลล การอานริมฝปาก
ชวยควบคุมดูแลและเอาใจใสการทํางานในชั้นเรียนเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ชวยประเมินผลและ
บันทึกการพัฒนาการเรีย นรูของผู เรียนแตละคน รวมปรึกษาหารือกับครูการศึ กษาพิเศษ ผูป กครอง อาจารยใหญ
แพทย บํา บั ดและนัก สังคมสงเคราะห เพื่อ ชว ยเหลื อผู เ รี ย นกลุมนี้ ปฏิ บัติ ห นา ที่ ก ารงานที่เ กี่ ย วข องและควบคุ มดู แล
ผูปฏิบัติงานอื่นๆ
3330.20

ครูผูชวยการศึกษาพิเศษ (Assistant teacher , special education)

ทําหนาที่เปนผูชวยครูการศึกษาพิเศษสอนผูเรียนที่มีความบกพรองแตละประเภทตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให
ผูเรียนสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได : ชวยศึกษาประวัติและขอมูลของผูเรียน ชวยประเมินความสามารถของผูเรียน
เพื่อชวยจัดเตรียมแผนการสอน วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับขอจํากัด ความตองการและ
ความสามารถของผูเรียน ชวยสอนและบันทึกผลการเรียนอยางตอเนื่อง รวมถึงชวยสรางสื่อการเรียนการสอนหรือการนํา
อุปกรณการเรียนการสอนที่จําเปนมาใชใหเหมาะสมกับความบกพรองของผูเรียนแตละประเภท ชวยเตรียมความพรอมดาน
การศึกษา รางกาย อารมณและสังคมของผูเรียนเพื่อสงเขาไปเรียนในโรงเรียนเรียนรวม รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย
หมวดยอย 51

ผูใหบริการสวนบุคคลและการบริการดานความปลอดภัย
(Personal and Protective Services Workers)
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหมวดยอยนี้ ไดแก ผูที่ทํางานเกี่ยวกับการใหบริการสวนบุคคล การใหบริการ

ลูกคาในระหวางการเดินทางทองเที่ยว การดูแลรักษาความสะอาดบานเรือนและเครื่องใชตางๆ จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
ไวบริการลูกคา รับเลี้ยงดูแลเด็ก การรักษาพยาบาลเบื้องตนการ เสริมความงาม การทํานายโชคชะตา การจัดการงานศพ
และอื่น ๆ รวมถึงการบริการปองกันภัยจาก อัคคีภัยและการกระทําอันผิดกฎหมาย
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5121.45 แมบาน (สวนบุคคล) (Housekeeper, home)
จัดการดูแลความเรียบรอยในบานเรือนสวนบุคคล : อํานวยความสะดวกแกนายจางในเรื่องตาง ๆ เชน
การจัดเตรียมอาหาร ; การดูแลความสะอาดเครื่องเรือน เครื่องใชและบริเวณทั้งภายในและภายนอกบาน การดูแลเด็กเล็ก
ภายในบาน รวมถึงการดูแลสั่งการผูชวยในเรื่องตาง ๆ อาจดูแลจัดเตรียม เสื้อผาของบุคคลในบาน
หมู

513 ผูใหบริการสวนบุคคลและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกัน (Personal Care and Related Workers)
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหมูนี้ ไดแก ผูที่ดูแลเอาใจใสในบานเรือนสวนบุคคลและโรงเรียน ปฏิบัติงานเปน

ผูชวยแพทยและพยาบาลอาชีพในโรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ที่คลายคลึงกัน ดูแลผูปวยตามบานเรือน ทําหนาที่เปน
ผูชวยในการรักษาสัตว การปรุงยา รวมทั้งการควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานอื่นๆ
หนวย 5131

พนักงานดูแลเด็ก (Child-care Workers)
ผูปฏิบัติงานอาชีพในหนวยนี้ ไดแก ผูที่ดูแลการทํากิจกรรมตาง ๆ ของเด็ก หรือชวยครูดูแลเด็ก

นักเรียน ทําการอาบน้ํา แตงตัว และปอนอาหารเด็กตามเวลาที่กําหนด พาเด็กไปโรงเรียนหรือ พาเลนนอกบานเพื่อการ
พักผอนหยอนใจ เลนเกมสตาง ๆ กับเด็ก อานหรือเลานิทานใหเด็กฟง ควบคุม ดูแลใหเด็กนอนและเลนในหองที่จัดไว
ดูแลเอาใจใสเด็กนักเรียนในระหวางการรับประทานอาหาร กลางวันหรือชวงเวลาพัก รวมถึงการดูแลเด็กในขณะที่มีกิจกรรม
ทัศนศึกษาตามสถานที่ตางๆ ในระยะเวลาสั้นๆ ปฏิบัติหนาที่การงานที่เกี่ยวของและควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานอื่น ๆ
5131.20 ครูพี่เลี้ยง (Attendant, school children)
ชวยเหลือครูประจําชั้นดูแลเด็กนักเรียนในการทํากิจกรรมตางๆ : ชวยครูในการสอนนักเรียนใหเกิด
การเรียนรูในเรื่องการเขียน การอานตัวอักษร ตัวเลขหรือสัญลักษณอื่นๆ ; ชวยเหลือนักเรียนทํากิจกรรมตางๆ เชน ออก
กําลังกาย เลนเกมส รับประทานอาหาร อาบน้ํา แปรงฟน เขานอน ฯลฯ ; คอยรับ-สงนักเรียนขึ้นรถมาโรงเรียนและกลับ
บาน และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
5131.30 พี่เลี้ยงเด็ก (Nanny ; Nursemaid)
เลี้ยงและดูแลเด็ก : ชวยอาบน้ําและแตงตัวใหเด็ก ; ปอนอาหารตามระยะเวลาที่กําหนด ; พาออก
เดินเลนหรือเลนเกมสตาง ๆ กับเด็ก ; ควบคุมดูแลใหเด็กนอนและเลนอยางมีระเบียบ ; จัดเตียงนอน กลอม อานหรือ
เลานิทานใหเด็กฟง อาจทําความสะอาดเสื้อผาเด็ก
5133.20 ผูดูแลผูปวย คนชราและเด็ก (ตามบาน) (Nursing aid, home)
ดูแลผูปวยทางรางกาย จิตใจ ผูสูงอายุหรือผูไรสมรรถภาพหรือเด็กตามบานเรือนสวนบุคคล : ให
ความชวยเหลือผูปว ยใหขึ้นลงจากเตียง เขาหองน้ํา อาบน้ํา เปลี่ยนเครื่องแตงกาย ใหอาหารและยาตามแพทย คําสั่ง
แพทยหรือนายจาง ; ดูแลใหความชวยเหลือแกคนชราหรือเด็กเล็กตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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สวนที่ 7

คําศัพทหลัก และศัพทเฉพาะวงการ
(Keywords and Jargon Terms)

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)

การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
(Children's Care, Learning and Development)

คําศัพทหลัก (Keywords) และศัพทวงการ (Jargon Terms)
ใชชั่วคราวจนกวาไดมีการทวนสอบกับสถานประกอบการ
คําไทย
เขาใชไดงาย

คําอังกฤษ
Accessible

อุบัติเหตุ

Accidents
Active
involvement
Additional
needs
Adults

การเขารวม
ความตองการเพิ่มเติม
ผูใหญ

Appropriate
activities for
fine motor skills
Appropriate
language (to
enhance
children's
communication
skills and
learning)
การสื่อสารที่ใชตัวเลือก Augmentative
และการขยาย
and Alternative
ความหมาย เครื่องมือที่ Communication
ใชในการสื่อสาร
(AAC)

กิจกรรมการเคลื่อนไหว
โดยใชทักษะกลามเนื้อ
เล็ก
ภาษาที่เหมาะสม
(เพิ่มพูนทักษะการ
สื่อสารของเด็กและการ
เรียนรู)

ทารก
อุปสรรคในการสื่อสาร

อุปสรรคในการมีสวน
รวมของกิจกรรม
พฤติกรรม

ความหมาย
เด็กทุกคนสามารถใชสภาพแวดลอมและเด็กไมถูกกีดกันจาก
การไดรับประโยชน เนื่องจากความพิการหรือความตองการ
เฉพาะอยาง
เหตุการณที่ไมคาดคิดวาจะเกิดขึ้น
เด็กตองการและใหชวยทําสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมของ
เด็กที่สามารถทําใหเกิดขึ้นไดดวยความปลอดภัย
เปนความตองการทางดานพฤติกรรม อารมณ การศึกษา
ทางกายภาพ และความพิการ
ผูใหญที่พบในที่ทํางาน ซึ่งจะแตกตางกันตามบทบาทและ
ความรับผิดชอบ แตอาจจะรวมถึงผูรวมงาน แขกผูมาเยี่ยม
เยียน และสมาชิกในครอบครัวของเด็ก
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก เชน การเย็บ การสนเข็ม การใช
กรรไกร และงานประดิษฐชิ้นเล็ก ๆ

หนวยที่
205

คําถามที่ใหโอกาสแกเด็กไดรับการตอบสนองที่หลากหลาย
แบบอยางการใชภาษาที่ที่ถูกตองเพื่อใหเกิดการเรียนรู เชน
การคํานวณ การสํารวจ การสืบสวน หรือการพัฒนาเด็ก
เปนรายบุคคล

206

หมายถึง เครื่องมือ, ระบบหรือวิธีพิเศษใด ๆ ในการสื่อสารที่
ชวยบุคคลที่มีขีดจํากัด ใหสื่อความไดงายขึ้นและมี
ประสิทธิภาพ เชน สัญลักษณ, ปายประกาศ, เครื่องชวยสื่อ
ความพรอมเสียง, ภาษามือหรือการแสดงออกทางสีหนา
และทาทาง
เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 1 ป
Babies
คือ สิ่งที่ขัดขวางการสื่อความหรือความสัมพันธของเด็กกับ
Barriers to
communication ผูอื่น เชน หูหนวก เปนใบ ตาบอด หรือเด็กที่มีความ
บกพรองอื่น ๆ
คือ สิ่งที่ขัดขวางการเขารวมกิจกรรมที่ศูนยเด็กจัดใหหรือ
Barriers to
ใหบริการ
participation
การกระทําและการสื่อสารที่แสดงออกโดยบุคคล
Behaviour
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202
205
210
201

206

209

208
209

209
207

คําไทย
ขอบเขต
เด็ก
การสื่อสาร
แหลงทรัพยากรชุมชน

คําอังกฤษ
ความหมาย
Boundaries
เด็กที่อยูในความดูแลเทานั้น
เด็กที่อยูในความดูแลเทานั้น
Children
Communication การสือ่ ความทั้งคําพูดและสีหนาทาทาง
ทรัพยากรที่พบในทองถิ่น เชน อุทยาน ที่ดิน หองสมุด และ
Community
หนวยงาน
resources

หนวยที่
202
201
208
206

Constructive
feedback
การเลนอยางสรางสรรค Creative play

204

การเลนตามวัฒนธรรม

210

ผลสะทอนที่สรางสรรค

พัฒนาการ
การพัฒนา (งาน)
พัฒนาการที่จําเปน

ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการปรับปรุง
และความคิดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงาน
สิ่งที่เด็กพัฒนาและสื่อสารดวยความคิดของตนเอง มีการ
ออกแบบทางศิลปะและเทคโนโลยีในการสรางสิ่งตาง ๆ เชน
ดนตรี การเตนรํา การเคลื่อนไหว และการเลนที่มี
จินตนาการ
เปนการเลนในงานฉลอง งานรื่นเริงตาง ๆ เพื่อสงเสริมให
Cultural play
ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกตางและวิธีปฏิบัติ ตลอดจน
คุณคาของวัฒนธรรมนั้น
การเปลี่ยนแปลงดานความสามารถและทักษะที่ดีขึ้น
Development
Development (of การปรับปรุงงานที่ปฏิบัติ การไดรับความรูและมีทักษะ
your practice) เพิ่มขึ้น
Developmental สิ่งที่เด็กตองการเพื่อที่จะนําไปสูการพัฒนา
needs

ความพิการ

Disability

การตอบสนองทาง
อารมณ
สภาพแวดลอม

Emotional
responses
Environment

การเลนตาม
สภาพแวดลอม

Environmental
play

ครอบครัว
Families
การประเมินอยางมีแบบ Formative
แผน
assessment
วัสดุ อุปกรณและ
เครื่องมือ

Furniture and
equipment

เปนความเสียหายทางจิตใจและรางกาย ซึ่งมีผลกระทบระยะ
ยาวตอความสามารถของเด็กที่จะทํากิจกรรมปกติใน
ชีวิตประจําวัน
การแสดงออกทางความรูสึกของเด็ก
สถานที่ปฏิบัติงานหรือใหบริการ ที่ผูปฏิบัติงานทํางาน
รวมกับเด็ก
เปนการเลนที่เกี่ยวของกับการสงเสริม ใหตระหนักถึง
องคประกอบของธรรมชาติ ชีวิต สัตวปาและความอยูรอด

203

208
204
203
209

203
205
210

พอแม ผูดูแลเด็ก และบุคคลที่เกี่ยวของ
การประเมินกอนการพัฒนาและระหวางการพัฒนา

203
203

วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือชนิดตาง ๆ ที่จัดไวใน
สภาพแวดลอม

205
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คําไทย

คําอังกฤษ

ความหมาย

หนวยที่
210

กฎระเบียบพื้นฐาน

Ground rules

การเจริญเติบโต

Growth

เปนขอปฏิบัติตามที่ไดตกลงกัน เพื่อเปดโอกาสในการเลน ซึ่ง
จะครอบคลุมดานพฤติกรรมดานสุขภาพและความปลอดภัย
การใหความรวมมือ การใหเกียรติ นับถือหรือดานอื่น ๆ
ตามที่เด็กระบุ
การเปลี่ยนแปลงทางดานสวนสูงและน้ําหนัก

อันตราย

Hazards

สิ่งที่กอใหเกิดความเสียหายหรือมีผลตอการเสียชีวิต

203
202

กฎหมายคุมครองความปลอดภัย

205

ความตองการดานความ Health and
ปลอดภัยและสุขอนามัย safety
requirements
ไอซีที
การเลนตามจินตนาการ

ICT

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Imaginative play เปนการเลนตามบทบาทสมมุติ ตามสถานการณที่วาดฝน

206
210

การเลนแบบที่ใช
จินตนาการ การแสดง
บทบาทสมมุติ
การเปนเจาของ

Imaginative play การแสดงบทบาทสมมุติ เชน การแสดงบทบาทเปนคนอื่น
/drama/role play ไมวาจะแสดงเดี่ยวหรือกลุม การแสดงบทภาพยนตร อาจ
เปนกิจกรรมการแสดงที่มีผูใหญหรือไมมีผูใหญคอยชวยเหลือ
กระบวนการของการอธิบาย ความเขาใจและการตอสูกับ
Inclusion
อุปสรรคเพื่อการมีสวนรวมและเปนเจาของ
เปนการรวมกันในดานความเชื่อหรือวิถีชีวิตที่เปนที่ยอมรับ
Integration
ของคนสวนใหญเกี่ยวกับเด็กพิการหรือเด็กพิเศษ
รวมถึงการใชปาย สัญลักษณ และสีหนาทาทาง
Language
การที่เด็กไดรับความรู ความเขาใจทักษะใหม ๆ หรือการ
Learning
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลจากประสบการณ
ใหความสนใจในสิ่งที่เด็กและผูใหญสื่อสารเพื่อจะโตตอบได
Listen
ถูกตอง รวมถึงการเจรจาโตตอบในสถานการณที่ยากตอการ
สื่อสาร
ความเขมแข็งและการมีจิตใจที่ดี
Mental health
สิ่งที่ทําใหเด็กสนใจและสามารถทําใหเกิดการเรียนรู เชน
Objects of
ฟอสซิลหรือหิน แมลง และอาหาร
interests
เปนการเฝาดูอยางใกลชิดเกี่ยวกับการพัฒนาของเด็กอยาง
Observing
ละเอียดจากสิ่งที่พบเห็น
บุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกศูนยเด็ก ตลอดจนผูที่
Others
เกี่ยวของกับผูปฏิบัติงาน
การพาออกไปนอกศูนยเด็ก
Outings
บิดา มารดา/ผูปกครอง/ผูดูแลในศูนยเด็ก
Parents

206

บูรณาการ
ภาษา
การเรียนรู
การฟง

สุขภาพจิต
สิ่งที่ทําใหเด็กสนใจ
การสังเกต
อื่น ๆ
บริเวณภายนอก
ผูดูแลเด็ก

7-4

203
209
201
203
201

203
206
203
207
202
208

คําไทย
รูปแบบของการพัฒนา

คําอังกฤษ
Pattern of
development

ความหมาย
อัตราและผลของการพัฒนา

Personal
hygiene
practices

การรักษาความสะอาด เชน ลางมือหลังเขาหองน้ํากอน
รับประทานอาหาร หรือกอนปรุงอาหาร การแปรงฟนหลัง
อาหาร

202

การเลนที่ใชการ
เคลื่อนไหวทางรางกาย

Physical play

การเลนเนนไปที่การเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย

206

บริเวณที่วาง

Physical space

การเลน

Play

การสงสัญญาณในการ
เลน
สิ่งแวดลอมในการเลน

Play cues

โอกาสในการเลน

การปฏิบัติสุขอนามัย
สวนตัว

หนวยที่
208

สวนของที่วาง หรือหองที่เด็กใช อาจเปนบริเวณกลางแจง
หรือนอกบาน
การเลน คือ กิจกรรมที่เด็กไดรับการจูงใจใหทําดวยตนเอง
• มีอิสระในการเลือก
• เด็กเลือกกิจกรรมการเลนดวยตนเอง
เปนการแสดงออกทางภาษา สีหนาหรือทาทาง เพื่อสื่อ
ความวาเด็กตองการเลน หรือชวนเด็กอื่นมาเลน
เปนสภาพแวดลอมที่เปนแหลงจูงใจใหเด็กอยากเลน

210

Play
opportunity

เปนกิจกรรมหรือแหลงที่จัดหาโอกาสใหเด็กไดเลน

210

สถานที่เด็กเลน

Play setting

คือสถานที่ใดก็ไดที่เด็กเลน เชน ศูนยกีฬาในรมหรือการผจญ
ภัยภาคสนาม

210

พฤติกรรมที่ดี

Positive
behaviour

ภาพลักษณที่ดี

Positive images

ความสัมพันธที่ดี

Positive
relationships

ระเบียบของศูนยเด็ก

Play
environment

Procedures of
setting

Professional
โอกาสการพัฒนาวิชาชีพ development
opportunities

พฤติกรรมที่เปนที่ยอมรับของสังคม
ตัวแทนที่แสดงถึงความถูกตองของบุคคลที่มีผลสะทอนไปยัง
ชุมชน
ความสัมพันธที่เปนประโยชนตอเด็กและความสามารถของ
เด็ก และไดรับประโยชนจากสถานที่นั้น
ขั้นตอนที่ศูนยเด็กใหผูดูแลเด็ก
หัวขอการฝก การอบรม การสัมมนา การพัฒนาตนเองโดย
การอาน ประชุม นิทรรศการ และการเขียน
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205
206

210

202

205
201
202
204

คําไทย

คําอังกฤษ
Props

ความหมาย
สิ่งของที่เด็กใชเพื่อชวยการเลนที่มีจินตนาการหรือการแสดง
เชน การแตงตัว ตุกตา หุน และหนากาก

หนวยที่
206

Qualified
assistance

เจาหนาที่ผูชวยที่กําหนดคุณสมบัติไว มีหนาที่รับผิดชอบดาน
สุขภาพและความปลอดภัย

202

อัตราของการพัฒนา

Rate of
development

การพัฒนาที่เกิดขึ้นในชวงใดชวงหนึ่ง

203

กฎหมายที่เกี่ยวของ

Relevant laws

210

ขอเรียกรองของ
หนวยงาน

Requirements
of your setting

เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลน เชน พ.ร.บ. สุขภาพและ
ความปลอดภัยในศูนยเด็ก กฎควบคุมการกระทํารุนแรงตอ
สุขภาพ หรือ พ.ร.บ.เกี่ยวกับเด็ก
เปนนโยบายและขั้นตอนที่หนวยงานจัดการเลนใหกับเด็ก
โดยประยุกตใหเขากับสิทธิ สุขภาพ และความปลอดภัย

แหลงทรัพยากร

Resources

สิทธิ

Rights

ความเสี่ยง

Risk

สิ่งของ
ผูชวยที่มีคุณภาพ

วัสดุ อุปกรณที่กระตุนใหเด็กอยากเลน เชน วัสดุธรรมชาติ
วัสดุกอสราง อุปกรณคอมพิวเตอรและสารสนเทศ, แหลง
การสื่อสารเพื่อสงเสริมใหพูด ฟง อาน และเขียน, อุปกรณ
แยกชิ้น เชน ยายที่ไปมาได มวน ยก เอาไปกองซอนกัน
หรือนํามาประกอบเปนรูปรางหรือประสบการณใหม,
อุปกรณของจริง เชน อุปกรณงานครัว งานชางไม
จักรยาน รถเข็น ชิงชา เชือกปนปาย อุปกรณวาดภาพ
ทาสี เศษผา ดนตรี และสี, อุปกรณทางวิทยาศาสตรคณิตศาสตร เชน นาฬิกาและปฏิทิน, วัสดุเครื่องแตงกาย
กระจก กลองถายรูป วีดีโอที่เด็กสามารถบันทึก พฤติกรรม
ของตัวเองได, สิ่งของหรือประสบการณอื่น ๆ เชน โคลง
กลอน วรรณคดี ที่ชวยใหเด็กสะทอนถึงความคิดของตน
สิทธิที่บุคคลตองปฏิบัติ
• ใหความเคารพ
• มีความเสมอภาค ปราศจากความลําเอียง
• ไดรับการใสใจในรายบุคคล
• ใหเกียรติ
• เคารพความเปนสวนตัว
• ไดรับการปกปองจากอันตรายและการบาดเจ็บ
• ไดรับการดูแลในการเขารวมกิจกรรม
• ไดรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตนเอง
• สื่อสารโดยการใชวิธีที่ตนเองชอบ
เรื่องของภัยอันตรายที่กอใหเกิดการไดรับบาดเจ็บ
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210
210

207

202

คําไทย

คําอังกฤษ

ความหมาย

หนวยที่

การประเมินความเสี่ยง

Risk
assessments

การประเมินที่ตองทําเพื่อจําแนกอันตรายและความนาจะเปน
ที่จะทําใหเกิดการบาดเจ็บ

205

การใหความปลอดภัย

Safeguarding

การปองกันการลวงละเมิดทางเพศ การถูกทอดทิ้ง รวมทั้ง
การชวยเหลือดาน สวัสดิการ
การพัฒนาที่เกิดขึ้นตามลําดับ

202

ลําดับขั้นของพัฒนาการ Sequence of
development
ลําดับขั้นของการพัฒนา Sequence of
การพัฒนาที่เกิดขึ้นตามลําดับ
development
สิทธิทางการแพทยและ Social and
รูปแบบทางการแพทยเปนการสะทอนถึงการที่เด็กพิการไดรับ
ทางสังคมของผูพิการ
medical models การรักษาเหมือนเปนผูปวย สวนรูปแบบทางสังคม
จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อใหคนพิการมีสิทธิในการเลือกเทาเทียม
of disability
กับบุคคลปกติ
ความจําเปนสําหรับเด็ก Special
เด็กพิเศษที่จําเปนตองไดรับการศึกษาตางจากเด็กปกติที่อยู
พิเศษ
ในวัยเดียวกัน
educational

203
208
209

209

needs (SEN)
ความคิดที่เปนแบบ
มาตรฐาน
การประเมินผล

Stereotyping

การตัดสินใจบนพื้นฐานของการมองแตละบุคคลอยางยุติธรรม

203

Summative
assessment

สรุปผลการประเมิน

203

สงเสริม

Support

204

กลุมทํางาน
การเชื่อมโยง
การฝกเขาหองน้ํา
สิ่งที่ไมมีประโยชน
(ขยะ

Team
Themes
Toilet training

ประกอบดวยโอกาสที่เปนทางการและไมเปนทางการ ดังนี้
• สมาชิกของผูรวมงาน
• ผูติดตามผล/ผูจัดการ
• ผูรวมงานจากศูนยเด็กหรือศูนยอื่น
• สมาชิกของเครือขาย
• การประเมิน การนิเทศ การทบทวนการปฏิบัติงาน
กลุมบุคคลที่ปฏิบัติงานรวมกันตามวัตถุประสงคเฉพาะกิจ
ความคิดหรือวิธีการที่ทําใหมีการดําเนินกิจกรรมตอไป
การดูแลการขับถายของเด็ก
วัสดุที่ไมตองการ ผาออม ของเสียจากรางกาย เสื้อผา ผา
ทําความสะอาด

Waste
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207
206
203
202

สวนที่ 8
คณะทํางานและการประชุมปฏิบตั ิการพัฒนา
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
(Occupational Standards and Vocational Qualifications)

การดูแล การเรียนรูและพัฒนาการเด็ก
(Children's Care, Learning and Development)
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8-6
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