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ที่ ส.อ.ศ.ท.5/2557
ข่าวแจ้งแถลงไข
สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน สมาคมอนุ บาลฯ ได้มีคณะกรรมการชุดใหม่ พ.ศ.2557-2559
เรียบร้อยแล้ว (คลิกเพือ่ อ่านรายละเอียด)
จากการทีใ่ นปี การศึกษาหน้าคาดว่าทางกระทรวงศึกษาธิการฯ จะประกาศใช้หลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม่ของปฐมวัยที่เน้นเรื่องของ STEM กับการเสริมสร้างสมรรถนะของเด็กปฐมวัยให้ครบ 7 ด้าน
และทางสมาคมฯ จึงเน้นถึงความสาคัญในด้านนี้ และได้จดั การ อบรม “สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการ
พัฒนาตามวัย 3-5 ปี ” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝี มือปัญจวิทยา ซอย
พหลโยธิน 18 เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ เป็ นการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะของเด็กปฐมวัยให้ครบ
7 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการเคลือ่ นไหวและสุขภาวะทางกาย พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้าน
อารมณ์ พัฒนาการด้านการคิดและสติปญั ญา พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้านจริยธรรม และ
พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ เป็ นการอบรมเพือ่ ส่งเสริมให้คุณครูเข้าใจถึงวิธกี ารใช้หนังสือนิทานกระตุน้ เชลล์
สมองของเด็กเพือ่ เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ เด็ก สามารถเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมผ่านกระบวนการคิด
อย่างเป็ นระบบ โดย อาจารย์เรืองศักดิ์ ปิ่ นประทีป (น้าตุบ๊ ปอง) กรรมการผูจ้ ดั การมูลนิธิหนังสือเด็ก/ผูเ้ ชียว
ชาญโครงการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย ในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี มีสมาชิกให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก
และทางสมาคมฯ จะจัดการอบรมดังกล่าวให้กับสมาชิกในต่างจังหวัดประมาณปลายเดือนตุลาคม และวันเสาร์
หรืออาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายน ทางสมาคมฯ จะแจ้งวันที่ และสถานทีใ่ ห้ทราบในฉบับต่อไป
 สมาคมอนุ บาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของดนตรีว่ามีส่วนใน
การพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ช่วยให้การประสานงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายทาให้
ความสามารถทางการเห็นและการได้ยนิ ดีข้นึ นอกจากนี้ยงั มีส่วนเสริมสร้างสมาธิ ความจา เชาว์ปญั ญา
ความคิดสร้างสรรค์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่น ๆ ทุกโรงเรียนทัวโลกต่
่
างให้ความสาคัญกับการใช้

ดนตรีและจังหวะเข้ามามีส่วนร่วมในบทเรียน ควบคู่ไปกับการใช้จงั หวะเพือ่ จัดการชัน้ เรียน ดังนัน้ ครูผูส้ อนจึง
ควรจะมีทกั ษะพื้นฐานของการเล่นดนตรีเป็ น ปัจจุบนั เป็ นทีน่ ่ าเสียดายว่าเด็กมักเรียนรูจากอุ
้ ปกรณ์และ
เครื่องมือเช่นวีซดี ีมากกว่าจากตัวครูเอง ครูจงึ ควรทีจ่ ะได้รบั การพัฒนาทักษะพื้นฐานเพือ่ ให้สอนเด็กร้องเพลง
และการเคลือ่ นไหวประกอบเพลงโดยใช้ศกั ยภาพจากตัวครูเอง
สมาคมอนุ บาลศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สานักพิมพ์คิดส์บวก บริษทั เพอลังอิ
พับลิชชิ่ง(ประเทศไทย) จากัด ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการในหัวข้อ
“ดนตรีกบั การกระตุน้ การเรียนรู :้ สอนครูเล่นอูคูเลเล่...แค่วนั เดียวก็เล่นได้” ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน
2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย สี่แยกอุรุพงษ์ ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท
(ราคาดังกล่าวรวมค่า อูคูเลเล่ 1 ตัว , หนังสือโน้ตเพลงและซีดีเพลงประกอบการสัมมนา มูลค่า 250 บาท ,
อาหารกลางวัน , อาหารว่าง)
ผูเ้ ข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รบั วุฒิบตั รในการเข้าอบรม สมาชิกท่านใดสนใจติดต่อ
ส่งใบสมัครได้ตามใบสมัครทีแ่ นบมา และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2215-7335 ต่อ 13
(คุณครูเกสรี)
พบกันใหม่ฉบับหน้า

สาราณียกร



 อูคูเลเล่ เป็ น เครื่องดนตรีทมี่ ขี นาดเล็กพกพาสะดวก สวยสะดุดตาเมื่อแรกเห็น และตัวจิว๋ เล็กนิดเดียว มีรูปลักษณ์
คล้ายกีตาร์อนั เล็ก แต่ขงึ สายสาหรับดีดสีส่ ายทาจากไนลอน
ในขณะนี้โรงเรียนบางแห่งในระดับประถมศึกษา ได้จดั ตัง้ เป็ นชมรมอูคูเลเล่ของเด็กนักเรียน เพราะเป็ น
เครื่องดนตรีทเี่ ล่นไม่ยากและมีขนาดเล็กเหมาะกับเด็ก อูคูเลเล่เป็ นสื่อทีค่ รูอนุ บาลน่าจะนามาใช้ได้กบั เด็กอนุบาล

สมาคมอนุ บาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ
62 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335 โทรสาร 0-2215-3713 (ติดต่อ ครูเกสรี)

ใบสมัครอบรม
**********************
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................ตาแหน่ ง.........................................
โรงเรียน............................................ทีอ่ ยู่..........................................................................................
โทรศัพท์.............................................โทรสาร.............................................
ขอส่งครูเข้าอบรมหัวข้อ“ดนตรีกบั การกระตุน้ การเรียนรู :้ สอนครูเล่นอูคูเลเล่...แค่วนั เดียวก็เล่นได้”
ในวันที่ 20 กันยายน 2557 จานวน..........................คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นาย/นาง/นางสาว .........................................................................
2. นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................
3. นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................
4. นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................
5. นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................
ค่ าใช้จ่ายคนละ 1,200 บาท (ค่ าอบรมรวมอาหาร อูกูเลเล่และหนังสือเพลงพร้อมแผ่นซีดี)
พร้อมกันนี้ได้สง่ ธนาณัติจานวน........................บาท มาเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.................................................
 กรุณากรอกชื่อ/นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการทาวุฒิบตั ร
การส่งธนาณัติ สังจ่่ าย นางสาวจินตนา ธรรมวานิ ช ระบุว่าสังจ่่ าย ปณ.อุรุพงษ์ 10405
กรุณาส่งธนาณัติธรรมดา อย่าส่งธนาณัติออนไลน์ 
ส่งไปยัง โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
62 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ข่าวแจ้งเพื่อทราบ
ขณะนี้ทางสมาคมฯ มีปญั หาในเรื่องทะเบียนของสมาชิกของสมาคมฯ ดังนัน้ ทางสมาคมฯ จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านในการยืนยันสถานะการเป็นสมาชิก และทีอ่ ยู่ปจั จุบนั พร้อมทัง้ เบอร์สมาชิก (ถ้ามี)
และส่งรายละเอียดกลับไปยัง
สมาคมอนุ บาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ
62 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
หากท่านไม่ยืนยันสถานะการเป็ นสมาชิก และทีอ่ ยู่ของท่านให้เป็ นปัจจุบนั ทางสมาคมฯ จะของด
การส่งข่าวแจ้งแถลงไขให้ท่านรับทราบต่อไป

ข้อมูลการเป็ นสมาชิกสมาคมฯ
นาย/นาง/น.ส. ...............................................นามสกุล...............................................
หมายเลขสมาชิก..........................
ทีอ่ ยู่ เลขที.่ ..................ซอย.........................................ถนน.......................................
แขวง/ตาบล.........................................เขต/อาเภอ................................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................................
เบอร์โทรศัพท์......................................

(กรุณาส่งคืนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557)

