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บรรณานุกรม 
 

 
จินตนา  พัฒนพงศธร. พัฒนาการเด็กตามวัย และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย. 

สํานักสงเสริมสุขภาพ   กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข   นนทบุรี 
(เอกสารอัดสําเนา), 2547 

ณัฐวรรณ  เชาวนลิลิตกุล. การเฝาระวังและสงเสริมการเจริญเติบโตในเด็ก. กองโภชนาการ  
กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  นนทบุรี (เอกสารอัดสําเนา), 2547 

บุปผา ไตรโรจน. การดูแลสุขภาพปากและชองฟนในเด็กปฐมวัย. กองทันตสาธารณสุข 
กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  นนทบุรี (เอกสารอัดสําเนา), 2547 

สุวรรณา  ธรรมรมดีและคณะ. การบริการอาหารสะอาด ปลอดภัยสําหรับเด็ก.       
กองสุขาภิบาลอาหาร  และน้ํา  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  นนทบุรี 
(เอกสารอัดสําเนา), ม.ป.ป. 

การพัฒนาชุมชน, กรม. การพัฒนาเด็ก.  กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพยูไนเต็ด โปรดักชั่น, 
2541 

การพัฒนาชุมชน, กรม.  คูมือระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผูดูแลเด็ก.  กรุงเทพมหานคร, 
โรงพิมพยูไนเต็ด โปรดักชั่น, 2541 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. ตัวบงชี้สภาพที่พึงประสงค และเกณฑ
การประเมิน ระดับกอนประถมศึกษามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร, 2545. 
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คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. นโยบายและแผนการศึกษาสําหรับ      
เด็กปฐมวัย (0-5 ป)  พ.ศ. 2545-2549. กรุงเทพมหานคร, 2544   

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, สํานักงาน. คูมือการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร,โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, สํานักงาน. คูมือการจัดประสบการณการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย.   กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, สํานักงาน. คูมือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย. 
กรุงเทพมหานคร,  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546 

มหาดไทย, กระทรวง.การจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 
7 (ศิรินาวินวิทยา), สํานักการศึกษา เทศบาลนครลําปาง. ลําปาง, ลําปาง
บรรณกิจพริ้นติ้ง, 2542. 

มหาดไทย, กระทรวง. แผนการจัดประสบการณช้ันอนุบาลปที่ 2 เลม 2. 
กรุงเทพมหานคร, สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, 2540 

เมืองพัทยา 3 (สวางฟาพฤฒาราม),โรงเรียน. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย. (อัดสําเนา) 
2546  

ศึกษาธิการ, กระทรวง. คูมือการผลิตสื่อ ระดับกอนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร, 
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. คูมือครู สื่อและเคร่ืองเลนระดับกอนประถมศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว , 2541. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. คูมือพัฒนาสื่อการเรียนรู. กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพการ
ศาสนา, 2544. 



129 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 (สําหรับเด็กอายุ     
3-5 ป) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. แนวทางการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา.  สํานัก
นิ เทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ, กรุงเทพมหานคร,   โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2543 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมการสอนปฐมวัย

ศึกษา หนวยที่ 1-8. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 
อนามัย, กรม. คูมือการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับเด็ก. กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ

องคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2546 
อนามัย, กรม. คูมือผูดูแลเด็ก เพ่ือการพัฒนาศูนยเด็กเล็กนาอยู. กรุงเทพมหานคร,     

โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก. 2546 
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คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่  246 / 2547 
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

**************** 

 ตามที่ไดมีการจัดทําคูมือศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เลม 1 วาดวยการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สําหรับผูบริหาร) 
เปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ 
นโยบายการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการศูนยฯ เพื่อการจัดกิจกรรมสําหรับ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในเบื้องตนไปแลว นั้น 

 บัดนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดตระหนังถึงความสําคัญ และความ
จําเปนเรงดวนที่จะตองจัดทําคูมือศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เลม 2 ขึ้น ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (สําหรับผูดูและเด็ก/ครูพี่เลี้ยง
เด็ก) โดยที่จะเนนเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของบุคลากรในระดับปฏิบัติ 
เพื่อใหการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 
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 1. ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
  (1) รศ.ดร.จีระพันธุ  พูลพัฒน  ที่ปรึกษา 
   คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  
  (2) รศ.ดร.จิตตินันท เดชะคุปต  ที่ปรึกษา 
   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  (3) ดร.พรพรรณ  รัตนอมร  ที่ปรึกษา 
   รองอธิการบดีวิทยาปทุมธานี  
  (4) นางอภิสิรี  จรัลชวนะเพท  ที่ปรึกษา 
   ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลบานรัก  

 มีหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทําคูมือศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหขอคิดเห็นในเนื้อหาของคูมือฯ ซึ่งวาดวยการจัด
การศึกษาปฐมวัย (สําหรับผูดูแลเด็ก/ครูพี่เลี้ยงเด็ก) ซึ่งจะเนนเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานของบุคลากรในระดับปฏิบัติในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 2. คณะทํางานจัดทําคูมือศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
  (1) นายศรีพงศ  บุตรงามดี หัวหนาคณะทํางาน 
   ผูอํานวยการสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น 
  (2) นายสุพล  อําภาวงศ   คณะทํางาน 
   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม 
  (3) นายธวัชชัย  รัตตัญู คณะทํางาน 
   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา  
   และวัฒนธรรม เมืองพัทยา 
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  (4) นางสาวทิวาพร  รัตนศักดิ์ คณะทํางาน 
   ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 
  (5) นายวีระชาติ ทศรัตน คณะทํางาน 
   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 
   พัฒนากิจกรรมเยาวชน 
  (6) นางสาวเตือนใจ  พิมพนอย   คณะทํางาน 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุร ี  
  (7) นางสาวสมฤดี  นวลเกื้อ   คณะทํางาน 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองทุงสง  
  (8) นางสาวจิตติมา  คงแจม   คณะทํางาน 
   นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6 ว สํานักสงเสริมและ 
   พัฒนาศักยภาพชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 
  (9) นางสมบัติ  อาภาจรัส  นักวิชาการสาธารณสุข 7 
   สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย คณะทํางาน 
  (10) ผูแทนกองการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด คณะทํางาน 
  (11) ผูแทนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะทํางาน 
  (12) นายชาสันต  คงเรือง   คณะทํางาน/เลขานุการ 
   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7  
  (13) วาที่รอยโท นภเกตุ  สุขสมเพียร   คณะทํางาน/ผูชวยเลขาฯ 
   นักวิชาการการศึกษา 6 ว  
  (14) นางสาวลัดดา  ทัพวิเศษ คณะทํางาน/ผูชวยเลขาฯ 
   เจาหนาวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
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 มีหนาที่ รับผิดชอบในการกําหนดโครงสราง เนื้อหาสาระ และจัดทํา
รายละเอียดของคูมือการจัดการศึกษาปฐมวัย (สําหรับผูดูแลเด็ก/คูพี่เลี้ยงเด็ก) สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ทั้งนี้ ใหที่ปรึกษาและคณะทํางานปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ดังกลาวใหแลวเสร็จดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งรายงานผลการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติใหทราบ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  9  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2547 
 
 

 
(นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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ที่ปรกึษาการจัดทําคูมือ 
 
1. นายสาโรช  คัชมาตย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายชุมพร  พลรักษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
3. นายธวัชชัย  ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
4. นายวัลลภ  พริ้งพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 

บรรณาธิการ 
 
1. นายศรีพงศ  บุตรงามดี ผูอํานวยการสํานักประสานและ 
  พัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น 
2. นายวีระชาติ  ทศรัตน ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และพัฒนากิจกรรมเยาวชน 
3. นายสมศักดิ์  จันทรรุง หัวหนากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

ศูนยพัฒนาเด็ก 
4. วาที่ รอยโท นภเกตุ  สุขสมเพียร นักวิชาการศึกษา 6 ว 
5. นางสาวลัดดา  ทัพวิเศษ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 
6. นายตองการ  สุขเหลือ นักวิชาการศึกษา 3 
7. นางรัชนี  ศรีสมบัติ เจาหนาที่ธรุการ 5 
 


