อัตลักษณ
ยิ้มงาย ไหวสวย
สมุดคูมือผูปกครองนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปการศึกษา 2564

เอกลักษณ
ศูนยเด็กเล็กนาอยู เชิดชูคุณธรรม

ระเบียบศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
1.) การแตงกาย
1.1 แตงกายเครื่องแบบนักเรียน ชุดผาไทยและชุดกีฬาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง ควรปฏิบัติ ดังนี้
วันจันทร
เครื่องแบบนักเรียน
วันอังคาร
เครื่องแบบนักเรียน
วันพุธ
ชุดกีฬา
วันพฤหัสบดี
เครื่องแบบนักเรียน
วันศุกร
เสื้อผาไทย /โจงกระเบน
1.2 เด็กนักเรียนหญิงผมยาว ใหมัดผมใหเรียบรอย
1.3 หามประดับของมีคา เชน สรอยคอ เปนตน ใหเด็กมาโรงเรียน
เพื่อปองกันการสูญหาย

2.) เวลาเรียนและเวลารับ - สงนักเรียน
2.1 เวลาเรียน วันจันทร -วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30-15.30 น.
2.2 เวลารับ -ส งเด็ ก ตั้ งแต เวลา 07.30 - 16.30 (หามรั บ ชาเกิ นกว า
16.30 น.)
2.3 ผูปกครองที่รับ - สงเด็ก จะตองแสดงบัตรผูปกครองและเซ็นชื่อรับ
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสางหากไมสามารถรับ-สงเด็ก
ได ใหนำบัตรประชาชนแนบกับบัตรผูปกครอง และมอบใหผูที่มอบหมาย มารับสงเด็ก นำบัตรฯแสดงใหครูเวรประจำ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯตรวจสอบกอนสง
มอบเด็ก

2.4 หากเด็ กขาดเรีย น 2 วัน หรือ มีป ญ หาใดๆผูป กครองตองแจงให
ศูนยฯทราบดวยตนเองหรือทางโทรศัพทหมายเลข 044 – 457501 หรือติดตอ
หัวหนาศูนยฯ /ครูประจำหองเรียน

เบอรโทรศัพทติดตอคุณครูประจำหองเรียนแตละสายชั้น
น.ส.จุฑารัตน ลูกกระโทก (นักวิชาการศึกษา)
น.ส.สุภาพร เหาะกระโทก (หัวหนาสถานศึกษา)
นางอมร โพเทพา
(ชั้นปฐมวัยปที่ 1/1)
น.ส.น้ำฝน เกวียนสำโรง
(ชั้นปฐมวัยปที่ 1/2)
น.ส.กิตติญาภรณ โยกระโทก (ชั้นปฐมวัยปที่ 1/3)
นางอรปรียา ไทยธานี
(ชั้นปฐมวัยปที่ 2/1)
นางกันติชา ออนปะคำ
(ชั้นปฐมวัยปที่ 2/2)
น.ส.ปาริชาติ โมกงาม
(ชั้นปฐมวัยปที่ 2/3)
นางอภิญญา โคตรแสนลี (ชั้นปฐมวัยปที่ 3/1)
น.ส.ประทุมทิพย กลั่นจังหรีด (ชั้นปฐมวัยปที่ 3/2)
น.ส.เกศกนก ฮึมพล
(ชั้นปฐมวัยปที่ 3/3)

097-331-1551
084-763-3904
084-897-2410
089-822-4244
098-691-0937
086-254-2927
086-248-7312
083-368-5682
096-065-9075
080-223-9164
083-345-8878

3.) เครื่องใชที่ตองนำมา
3.1 เสื้ อ ผ าชุ ด ธรรมดา สำหรั บ ผลั ด เปลี่ ย น (กรณี เด็ กทำชุด นั ก เรี ย น
เปอน) จำนวน 1 ชุด
3.2 ทุกวันศุกรของสัปดาห ศูนยฯจะมอบเครื่องนอนใหผูปกครองทำ
ความสะอาด และนำกลับใหศูนยฯ ในตอนเชาของวันจันทรสัปดาหถัดไป

4.) บริการที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสางจัดใหเด็ก
นักเรียน
4.1 อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารวาง 1 มื้อ และอาหารเสริม (นม) ภาค
บาย 1 มื้อ โดยงบประมาณกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นและเทศบาล
ตำบลเสิงสาง
4.2 จัดกิจกรรมประจำวันที่เหมาะสมกับวัย 6 กิจกรรม
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เชน การเตนตามจังหวะ ปฏิบัติ
ตามสัญญาณนกหวีด ฯลฯ
- กิจกรรมเสริมประสบการณ เชน สอนตามหนวยการเรียน สนทนา
ซักถาม การแลกเปลี่ยนความคิด
- กิจกรรมสรางสรรค เชน การวาดภาพ ระบายสี ฉีกปะ พิมพภาพ
ฯลฯ
- กิจกรรมเสรี เชน การเลนตามมุมตางตามความสนใจของเด็ก
นักเรียนปฐมวัยแตละคน มีความรับผิดชอบ รอคอย คิดแกไขปญหา
- กิจกรรมกลางแจง เชน การเลนสนามเด็กเลนรวมกับผูอื่น
อยางอิสระ
- กิจกรรมเกมการศึกษา เชน การเลนเกมจับคูภาพตางๆ ฯลฯ

4.3 เรียนรูจากการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเสิงสาง เชน โครงการ Junior Scout (ยุวลูกเสือ) , โครงการ
แขงขันกีฬาสีสามวัยสานสัมพันธ , โครงการแขงขันวิชาการ , โครงการพานองดู
หอศิลป , โครงการเกษตรกรนอยเดินตามรอยพอหลวง , โครงการวันแม
แหงชาติ , โครงการสายสัมพันธบัณฑิตนอย ฯลฯ
4.4 ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนปละ 2 ครั้ง โดยรวมกับโรงพยาบาลเสิง
สางในการดำเนินการ
4.5 เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กนอยหรือเจ็บปวยกะทันหัน ทางศูนยฯจะดูแล
รักษาพยาบาลเบื้องตนและแจงใหผูปกครองทราบทันที และ (โดยเฉพาะเด็กที่
ทำกรมธรรมประกันอุบัติเหตุศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จะดำเนินการตามกรมธรรม
ประกันอุบัติเหตุที่กำหนด โดยนำใบรับรองแพทยและใบคารักษาพยาบาล มอบ
ใหครูประจำชัน้ เพื่อทำการเบิกตามกรมธรรมประกันอุบัติเหตุ)

5.) ขอควรปฏิบตั ิ
5.1 เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ผูปกครองควรมา รับ-สง ดวยตนเองทุก
ครั้ง
5.2 เมื่ อเด็ กไม สบาย เป นไข หรือเป น โรคติดตอ ควรใหหยุดพั กอยู ที่
บาน และแจงใหศูนยฯทราบ
5.3 ควรใหเด็กนักเรียนรับประทานอาหารเชามาจากบาน
5.4 ของใชของเด็กทุกอยางควรเขียนชื่อกำกับไว
5.5 ผู ปกครองช วยดู แ ลเรื่อ งทำการบ าน ไมควรทำการบ านแทนเด็ก
นักเรียน
5.6 เมื่ อมารับ – สงเด็กนักเรียนกอนเข าศูนยฯ - กอนกลับ ควรตรวจ
สุขภาพรางกาย เชน การมีบาดแผล , ผืนคัน , และกระเปาเด็กนักเรียนทุกวัน
5.7 หามนำอาหารที่ไมมีประโยชนตอรางกายเด็กปฐมวัยมารับประทาน
เชน ขนมกรุบกรอบ ,น้ำอัดลม, (นมนำมาไดเฉพาะนมจืด)
5.8 ผูปกครองที่เดินทางโดยรถจักรยานยนตตองสวมหมวกกันน็อคทั้ง
ผูปกครองและเด็ก

6.) หลักเกณฑการเขาเรียนและยายหรือลาออก
6.1 ผูปกครองที่ประสงคยา ยออกนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองแจงให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทราบภายใน 7 วัน เพื่อเตรียมเอกสารสำหรับการยาย
6.2 นักเรียนที่ประสงคจะยายเขาตองแจงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กทราบ
ภายใน 7 วัน เพื่อตรวจเช็คคุณสมบัติของนักเรียน
6.3 เด็กนั กเรียนและผูปกครองตองอาศัยอยูในเขตเทศบาลตำบลเสิง
สาง และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
6.4 กรณี ครอบครัวเด็กที่สมัครเรียนมีรายไดรวมทั้งครอบครัวนอยกวา
40,000.-บาท/ป จะไดรับพิจารณาให อยูในจำนวนจัดสรรนักเรียนที่มีฐานะขาด
แคลน โดยจะตองไดรับการรับรองของคณะกรรมการชุมชนหรือผูใหญบาน

และผานการพิจารณาของคณะกรรมการสมัครตามจำนวนและ
หลักเกณฑที่กำหนด
6.5 นักเรียนที่ยายออกเกิ น 2 เดือน ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขอสงวน
สิทธิ์ในการจำหนายเด็กนักเรียนในปการศึกษาของเด็กที่ยาย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหถือเด็กที่ยายเกิน 2 เดือน ขาดคุณสมบัติทันที
6.6 ผูปกครองเขียนคำรองในการยายหรือลาออก ไมนอยกวา 7 วัน
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง เพื่อทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเสิงสาง ไดดำเนินการจัดทำเอกสารคำรองใหแกผูปกครอง

ตารางกิจกรรมประจำปการศึกษา 2563
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.

- โครงการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน พฤษภาคม

2.

- โครงการวันไหวครู
มิถุนายน
- โครงการนักรบปราบยุงลาย
- โครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน
- โครงการหนูนอยเรียนรูกฎจราจร และ สิงหาคม
อปพร.นอย
- วันแมแหงชาติ

3.

4..

- โครงการพานองทัวรตลาด
- โครงการพานองไปดูหอศิลป

ธันวาคม

5.

- โครงการกีฬาสีสามวัยสานสัมพันธ
- โครงการพานองเรียนรูสถานที่
ราชการในเขตเทศบาลฯ
- โครงการ Junior Scout
(ยุวลูกเสือ)

มกราคม

- โครงการกีฬาสีสามวัยสานสัมพันธ โครงการสายสัมพันธบัณฑิตนอย

มีนาคม

6.
7.

กุมภาพันธ

การเตรียมตัว
-ผูปกครอง
นักเรียนเขารับการ
อบรมรับความรู
-นักเรียน / ครู และ
คณะผูบิหารรวม
กิจกรรม
-นักเรียน /
เจาหนาที่ตำรวจ /
ผูปกครอง เขารวม
กิจกรรม
-นักเรียน / ครู /
ผูปกครอง และคณะผู
บิหารรวมกิจกรรม
-นักเรียน / ครู /
ผูปกครอง และคณะผู
บิหารรวมกิจกรรม
-นักเรียน / ครู /
ผูปกครอง และคณะผู
บิหารรวมกิจกรรม
-นักเรียน / ครู /
ผูปกครอง และคณะผู
บิหารรวมกิจกรรม

โครงการระยะเวลาตลอดปการศึกษา
1. โครงการเกษตรกรนอยเดินตามรอยพอหลวง
2. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดวยการบริหาร
3. โครงการทักษะเสริมสรางประสบการณการวายน้ำ ปองกันปญหาการจมน้ำ
เสียชีวิต (งบ สปสช)
4. โครงการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย
5. โครงการนิทานและจักสานสูงวัยในชุมชน
6. โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง
(งบ สปสช.)
7. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนสำหรับเด็กปฐมวัย (งบ สปสช.)

คณะกรรมการศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

น.ส.สุวรรณ
นายณัฐวัฒน
นายนุศิษย
พระสมุหพิเชฐ
นายสุพจน
นางอุลัย
นางเกตุธิดา
นางกันณิกา
นางสมหมาย
นายบุญมา
น.ส.จุฑารัตน
นางอมร
น.ส.สุภาพร

คูประทุมศิริ
สิงหภิวัฒน
พรชีวโชติ
กมฺมสุโภ
สอบกระโทก
สลับแกว
พลดงนอก
สอบกระโทก
นามวิสัย
ยอดศิริ
ลูกกระโทก
โพเทพา
เหาะกระโทก

นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง
ปลัดเทศบาลตำบลเสิงสาง
ผอ.รร.ชุมชนบานเสิงสาง
รองเจาอาวาสวัดสวางฯ
สมาชิกสภาเทศบาลเสิงสาง
ประธานชุมชนรุงสวางฯ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผูปกครองนักเรียน
ผูปกครองนักเรียน
ผูปกครองนักเรียน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ประธานฯ
รองประธานฯ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนศาสนา
ผูแทนสมาชิกสภาฯ
ผูแทนชุมชน
ผูแทนดานสาธารณสุข

ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนกองการศึกษา
ผูแทนครูผูดูแลเด็ก
หัวหนาสถานศึกษาฯ

