เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ รูปมือโอบประคองตํารา
หมายถึง

สองมือของครูและผูปกครองที่ชวยกันโอบอุมประคับประคองทะนุถนอมดูแลและให
ความรูตั้งแตเริม่ ตน จนเติบโตมีความรูและพัฒนาการทุกดานอยางมีคณ
ุ ภาพ เพื่อจะเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไป เปนการวางรากฐานความรูอยางยั่งยืนใหชาว
ตําบลทาสุด

สีประจําโรงเรียน แดง – ขาว
สีแดง หมายถึง ความสามัคคี เขมแข็ง อดทน
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความดีงาม
ขอมูลทั่วไป
1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทาสุด สถานที่ตั้ง บานแมขา วตมทาสุด หมูที่ 10 ตําบลทาสุด
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปดสอนตั้งแตระดับ (ชวงอายุ)อายุ2-3 ปสังกัดเทศบาลตําบลทาสุด
1.2 เปดสอนตั้งแตระดับ (ชวงอายุ) อายุ2-3 ป สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตําบลทาสุด
1.3 หนวยงานที่รับผิดชอบ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตําบลทาสุด

ประวัติศูนยเด็กเล็ก

ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตํ า บลท า สุ ด เทศบาลตํ า บลท า สุ ด กรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทยไดกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 (3พฤษภาคม 2553) โดยการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ไดรับการ
ถายโอนภารกิจจากกรมพัฒนาชุมชน จํานวน 5 แหง และจากสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน1แหง
เปดสอนระดับปฐมวัย ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ2-3ป) ที่ตั้งบานแมขาวตมทาสุดหมูที่10 ตําบลทาสุด
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปรัชญาของศูนย

พัฒนาการเดน เนนความเปนไทย กาวไกลสูสากล
พัฒนาการเดน หมายถึง มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมในเรื่องพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
ไดแกพัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ พัฒนาการ
ทางดานสังคมและพัฒนาการทางดานสติปญญา
เนนความเปนไทย หมายถึง ปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีมารยาทที่ดีงามตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น
อาเซียน
กาวไกลสูสากล หมายถึง สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูทักษะภาษาไทยและภาษาในกลุม ประเทศ
รวมถึงเทคโนโลยีสาระสนเทศ

วิสัยทัศน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทาสุด มุงเนนใหเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ดาน ไดแก ดานรางกาย
อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา ผานการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและมีมารยาทที่ดีงามตามขนมธรรมเนียม
ประเพณีไทย สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูทกั ษะภาษาไทยและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน รวมถึงเทคโนโลยี
สาระสนเทศที่เหมาะสม

พันธกิจ
1.สงเสริมการจัดประสบการณแบบเตรียมความพรอมทัง้ ๔ ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ
สังคมและสติปญญา
2. จัดกิจกรรมสงเสริมความมีวินยั ความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอนื่
3. จัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกใหเอื้อตอการเรียนรู
4. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การมีจิตอาสาและมารยาททีด่ ี

5.จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานภาษาไทยและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน รวมถึงเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมใหแกเด็ก
6.จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนไทย และรูจักดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของภูมิปญญา
ทองถิ่น
7.พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชเทคนิคที่
ทันสมัยและหลากหลาย
8.จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูปกครอง ชุมชนและองคกรตางๆ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

เปาหมาย
1.เด็กมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ราเริงแจมใส และตองมีพัฒนาการครบรอบดาน เหมาะสมกับวัย
ตามความสามารถของแตละคน
2. เด็กมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ และรูจักแสวงหาความรูดว ยตนเอง
3. ศูนยมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่ดี และเอื้ออํานวยตอการเรียนรู
4. เด็กมีคุณธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ และชวยเหลือตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสมกับวัย
และความสามารถของแตละคน
5. เด็กมีทักษะทางดานภาษาไทยและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัยตามความสามารถ
6.เด็กมีความรักในความเปนไทยและรูจักดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและเห็นคุณคาของภูมปิ ญญา
ทองถิ่น
7. ครูทุกคนมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณเรียนรู โดยใชเทคนิคที่หลากหลายและ
ทันสมัย
8.ศูนย ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยใหมคี ุณภาพตามมาตรบานวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและอาคารสถานที่
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาความรูและทักษะอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาดานการสงเสริมกีฬา นันทนาการ
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ระบบโครงสรางการบริหาร (แผนภูมิการบริหารแผนภูมขิ องศูนย ฯ)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทาสุด

เทศบาลตําบลทาสุด

กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทาสุด

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขอมูลเด็ก
ตารางที่ 1 ขอมูลนักเรียนยอนหลัง
ปการศึกษา

2553
2554
2555
2556

จํานวนนักเรียน
ชาย
67
89
26
36

หญิง
67
98
27
44

รวม
134
187
53
80

ตารางที่ 2 ขอมูลปการศึกษา 2557
จํานวนนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทาสุดหอง 1
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทาสุดหอง 2
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทาสุดหอง 3
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทาสุดหอง 4
รวม

ชาย
17
16
15
19
67

หญิง
16
16
17
24
73

รวม
33
32
32
43
140

