11

บทที่ 2
บทบาทหนาที่ของครูผูดูแลเด็ก

12

13

บทที่ 2
บทบาทหนาที่ของครูผูดูแลเด็ก
เด็กเล็ก เปนวัยที่มีความซุกซน เคลื่อนไหวตลอดเวลา สติปญญาและ
ความคิ ด จะมี ค วามเป น อิ ส ระ แปรเปลี่ ย นตามสิ่ ง แวดล อ มที่ พ บเห็ น ใกล ตั ว ชอบ
ลอกเลียนแบบตามความนึกคิดของตน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการดูแลอยาง
ใกลชิด ใหมีการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญาและลักษณะนิสัย
ดัง นั้ น ครูผูดู แ ลเด็ก ซึ่ ง เปนผู ที่ อยู ใกล ชิ ดกั บเด็ ก และมี อิท ธิ พลต อการปรั บ เปลี่ ยน
พฤติกรรม การพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กมากที่สุดในชวงที่เด็กอยูในศูนยฯ จะตอง
เปนผูที่มีความรูความสามารถ รูจักรับผิดชอบ รักเด็ก อุปนิสัยออนโยน จิตใจโอบออมอารี
มีความยุติธรรม มีลักษณะเปนผูนํา เพื่อจะเปนผูที่ใหการดูแลเด็กอยางมีประสิทธิภาพ
เปนแบบอยางที่ ดีของเด็ก เป นการวางรากฐาน ความคิด สติป ญญา อารมณ สังคม
ลักษณะนิสัย เสริมสรางบุคลิกที่ดีใหกับเด็ก ซึ่งเปรียบเสมือนการวางรากฐานของ
ประเทศ
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บทบาทของครูผูดูแลเด็ก
ผูที่ทําหนาที่เปนครูผูดูแลเด็ก มีบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ตามกิจวัตรของเด็ก
ครูผูดูแลเด็กจะตองทําหนาที่ดูแลเด็กและปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวัน
ของเด็ก เพื่อใหเด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกดานตามวัย และมีการเรียนรู
ที่เหมาะสม
2. สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กในลักษณะบูรณาการ
ครู ผู ดู แ ลเด็ ก มี ห น า ที่ ส ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เชิงสรางสรรค กลาวคือใหเด็กไดพัฒนาดานจิตใจ อารมณ สังคม และจริยธรรมไป
พรอมกัน โดยใหโอกาสเด็กเรียนรูจากสิ่งของและผูคนที่อยูรอบขาง ซึ่งเด็กจะเรียนรูได
โดยประสาทสัมผัสทั้งหา การเคลื่อนไหว การเลน และ การลงมือกระทํา ดังนั้น ครู
ผูดูแลเด็กจะตองสงเสริมใหโอกาสเด็กไดพัฒนาอยางเต็มที่ รวมทั้งปฏิสัมพันธกับเด็ก
ดวยคําพูดและกิริยาทาทางที่นุมนวล ออนโยน แสดงความรักความอบอุน
3. สังเกต เฝาระวัง และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการ
ดานตางๆ ของเด็ก
ครูผูดูแลเด็กจะตองเปนคนชางสังเกต เฝาระวังปญหาสุขภาพ พัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็ก จดบันทึกพฤติกรรมเพื่อจะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ
และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะนําไปสูการคนหาสาเหตุ เพื่อชวยเหลือและแกไข
ไดทันทวงที
4. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็ก
ครูผูดูแลเด็กจะตองเปนคนชางสังเกต มีความรู และเขาใจพฤติกรรมที่
เปนปญหา และไมพึงประสงคของเด็ก ซึ่งพฤติกรรมนั้น อาจเกิดจากการเจริญเติบโต
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และพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งการปรับตัวของเด็กตอสิ่งแวดลอม หากไมไดรับการ
แกไขตามแนวทางที่เหมาะสม อาจนําไปสูปญหาทางพฤติกรรมของเด็กในอนาคต
แมวาเด็กแตละคนจะแตกตางกันตามพันธุกรรมและการอบรมเลี้ยงดู แตถาเขาใจและ
ชวยลดพฤติกรรมจะชวยขจัดปญหาที่จะตามมาไดทันทวงที
5. จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก
ทุกดาน
ครูผูดูแลเด็กจะตองดูแลจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในอาคารและภายนอก
อาคารใหสะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และมีบรรยากาศเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็ก
6. ประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็ก ครอบครัวและชุมชน
ครูผูดูแลเด็กจะตองเปนผูประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กโดย
เป น คนกลางในการสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า งเด็ ก กั บ พ อ แม หรื อ ผู ป กครอง
สมาชิกในครอบครัวและบุคคลตางๆ ในชุมชน เพื่อทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงของเด็กไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
7. รูจักพัฒนาตนเองในทางวิชาการและวิชาชีพ
ครูผูดูแลเด็กจะตองใฝหาความรูในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ดังนี้
7.1 การพัฒนาดานความรูทางวิชาการและทักษะอาชีพอยางตอเนื่อง
เชน การศึกษาหาความรู การเขารับการอบรมเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ การติดตามความ
เปลี่ยนแปลงดานความรูและเทคโนโลยีโดยอาศัยสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งการรวมกลุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ การศึกษาดูงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/สถานพัฒนาเด็กเล็กที่มี
คุณภาพ การเขารวมเปนสมาชิกและจัดตั้งชมรมเครือขายครูผูดูแลเด็ก ซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนโดยตรงแกครู ผูดูแลเด็ก
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7.2 การพั ฒ นาด า นบุ ค ลิ ก ภาพ จะต อ งเป น ผู ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะรั ก เด็ ก
อุ ป นิ สั ย อ อ นโยนมี กิ ริ ย าวาจานิ่ ม นวลอ อ นหวาน ใจเย็ น รู จั ก ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
บุคลิกภาพของตนเองอยูเสมอ

หนาที่ของครูผูดูแลเด็ก
ครูผูดูแลเด็กจะอยูใกลชิดกับเด็กตลอดทั้งวัน ดังนั้น จึงมีหนาที่ ดังนี้
1. อบรมเลี้ ย งดู เ ด็ ก ตั้ ง แต รั บ เด็ ก จากผู ป กครองจนกระทั่ ง ส ง คื น ให
ผูปกครอง
2. จัดกิจกรรมประจําวัน เพื่อสงเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพรอม
ใหกับเด็ก ใหมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และไดรับการพัฒนา ทั้ งดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม สติปญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจง ในรม และจัดมุม
กิจกรรมตางๆ เชน มุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมดนตรี ฯลฯ
3. ปลูกจิตสํานึกใหเด็กรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดลอม ความมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ
ความมีน้ําใจ ฯลฯ
4. ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร
ของศูนยฯ
5. ใหเด็กเคารพธงชาติ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
6. สํารวจรายชื่อเด็กที่เขารับการเลี้ยงดูประจําวัน เยี่ยมเยียนผูปกครองและ
เด็ก ในกรณีที่เด็กไมมาเรียนเกิน 3 วันและในกรณีที่เกิดปญหาอื่นๆ
7. จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณการเรียนการสอนโดยเนนวัสดุ
ที่มีอยูแลวในทองถิ่น จัดอาหารเสริม น้ําดื่มน้ําใช จัดทําบันทึกการสอน และบันทึก
ประจําตัวเด็ก ตลอดจนจัดทําทะเบียนอุปกรณการเรียนการสอน
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8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
9. จัดทําบัญชีแสดงรายการอาหารกลางวันรายสัปดาห ตามโครงการจัดหา
อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
10. รวมกับคณะกรรมการพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม
ในบริเวณศูนยฯ
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