ฉบับที่ 1
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่ งประเทศไทยฯ
62 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335 โทรสาร 0-2215-3713
www.preschool.or.th

****************************
ที่ ส.อ.ศ.ท.4/2556
ข่ าวแจ้ งแถลงไข
ข่าวสารฉบับนี ้เป็ นฉบับสุดท้ ายของปี พ.ศ.2556 คงจะมีรายละเอียดหลาย ๆ เรื่ องที่จะ
คุยกับสมาชิก ดังนี ้
1. เรื่ องแรกขอทาความเข้ าใจในเรื่ องที่ปีนีข้ ่าวสารจะออกมาน้ อยกว่าทุก ๆ ปี เนื่องจาก
ทางสมาคมฯ ได้ มีการติดต่อข่าวสารทางเว็ปไซด์ของสมาคมฯ (www.preschool.or.th และทาง
Facebook ของสมาคมฯ ซึง่ เราได้ รับการตอบรับที่ดีจากสมาชิกจานวน 2,000 ขึ ้นที่ได้ เข้ ามาชม
Facebook ของสมาคมฯ
2. ขณะนี ้ทาง สช.ของเราได้ ทาการซ่อมแซมอาคารเดิมในกระทรวงศึกษาธิการ
และได้ ย้ายสานักงานไปยังโยนออฟอาร์ คบริหารธุรกิจ บริ เวณสะพานซังฮี ้ ถ.ราชวิถี เขตดุสติ กทม. ซึง่
ทางเข้ าออกค่อนข้ างแคบและสาหรับผู้บริหารที่ค่อนข้ างสูงวัยและต้ องไปติดต่อ สช.นันมี
้ ลฟิ ท์เพียงตัว
เดียว ห้ องน ้าอยู่ชนล่
ั ้ าง ติดต่อ สช.ได้ ที่เบอร์ โทร. 0-2282-9575 โทรสาร 0-2628-5054
3. ในเรื่ องเงินอุดหนุน ในขณะนี ้รัฐสนับสนุนในเรื่ องการปรับวุฒปิ ริญญาตรี และ
เงินเพื่อค่าครองชีพของครู สาหรับการปรับวุฒคิ รูนนเราจะได้
ั้
มาพร้ อมกับเงินค่าใช้ จ่ายรายหัวของเด็ก
ปี 2555 601/คน/ปี ซึง่ รัฐจ่ายให้ มาจานวน 2 งวด คือ มกราคม-พฤษภาคม และ มิถุนายน-ธันวาคม
ขณะนี ้รัฐได้ จ่ายให้ กบั โรงเรี ยนเรี ยบร้ อยแล้ ว ถ้ าโรงเรี ยนใดยังไม่ได้ รับติดต่อโดยตรงได้ ที่ สช.
สาหรับเงินค่าครองชีพรัฐจะช่วยให้ กบั ครูที่วฒ
ุ ปิ ริญญาตรี โดยสนับสนุนในปี พ.ศ.2555 คนละ 1,660
บาท ขณะนี ้รัฐได้ จ่ายมาเรี ยบร้ อยแล้ วจานวน 12 เดือน
สาหรับในปี พ.ศ.2556 รัฐยังไม่ได้ สนับสนุนส่วนใดเลย

4. ขณะนี ้ทาง สช.ได้ ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้ วยการ
คุ้มครองการทางานของผู้อานวยการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ..... โดยที่ทาง สช.ได้ ลงใน
เว็บไซด์ของ สช.ขอความร่ วมมือจากพวกเราช่วยกันศึกษาระเบียบที่ สช.ร่าง เพื่อพิจารณาในส่วนที่ไม่
ถูกต้ องแล้ วเราจะได้ เสนอ สช.ได้ ทนั กับเวลาเพราะยังเป็ นฉบับร่างอยู่
5. ขณะนี ้ทางกระทรวงศึกษาธิการ กาลังปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย และได้ นา
วิทยาศาสตร์ ของ สสวท. เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร สมาคมอนุบาลฯ ได้ ส่งทีมงานเข้ าร่วม
ประชาพิจารณ์ด้วยและคณะทางานได้ พิจารณาว่าในหลักสูตรของปฐมวัยในครัง้ นี ้ได้ เน้ นในเรื่ องของ
การบูรณาการ คณิต,วิทย์,วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึง่ เมื่อฟั งแล้ วค่อนข้ างจะน่ากลัวและ
หนักใจสาหรับครูปฐมวัย จึงเป็ นหน้ าที่ของสมาคมฯ ที่จะสนับสนุนเพิ่มความรู้ให้ กบั คุณครูเพื่อให้
คุณครูจะได้ คลายกังวล
ทางสมาคมฯ จึงได้ ประสานงานกับ บริษัท อมรินทร์ พริน้ ติ ้ง จากัด ได้ เรี ยนเชิญ
ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต ท่านเป็ นผู้หนึ่งที่ได้ ร่วมทาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปฐมวัยใน สสวท. ท่านได้
มาร่วมประชุมกับกรรมการสมาคมฯ ของเรา ท่านได้ เสนอกิจกรรมต่าง ๆ ในเรื่ องของวิทยาศาสตร์ ที่
เหมาะสมกับเด็กของเรา โดยเป็ นการเสนอกิจกรรมที่ตงในรู
ั ้ ปแบบของปั ญหาและให้ เด็ก ๆ ได้ ช่วยกัน
คิดและแก้ ปัญหาในรูปแบบกิจกรรมที่จะเสนอมานันเป็
้ นกิจกรรมที่สามารถบูรณาการในวิชาต่าง ๆ ที่
ได้ เอ่ยในข้ างต้ นออกมาในรูปแบบที่เรี ยกว่า STEM / STE(A)M [Science, Technology, Engineering,
(Art,) Mathematics] เป็ นการให้ ความรู้กบั คุณครูให้ ร้ ูจกั คาว่าวิศวกรรมในรูปแบบง่าย ๆ ให้ เหมาะสม
กับวัยของเด็กซึง่ ในความเป็ นจริงเป็ นสิง่ ที่ครูของพวกเราได้ นามาใช้ อยู่แล้ วในชีวติ ประจาวัน แต่พวก
เราไม่สามารถแยกแยะได้ อาจารย์จึงได้ เสนอรูปแบบกิจกรรมที่จะทาให้ คณ
ุ ครูสามารถนาไปปรับใช้ ได้
ทางสมาคมฯ ร่วมมือกับ บริษัท อมรินทร์ พริน้ ติ ้ง จากัด โดยได้ รับความอนุเคราะห์
จาก ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต มาเป็ นวิทยากร การจัดกิจกรรมการอบรมนันเราจะจั
้
ดโดยใช้ ระยะ
เวลาในการอบรม 2 วัน โดยจะจัดให้ กบั ครูปฐมวัยในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน 3 รุ่น
ดังนี ้
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มกราคม และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
รุ่นที่ 2 วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2557
รุ่นที่ 3 วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทัง้ 3 รุ่ น จะรับรุ่นละ 100 คน อบรมที่โรงเรี ยน
สมาคมสตรี ไทย ค่ าใช้ จ่ายคนละ 900 บาท สนใจเข้ าร่วมอบรมสมัครได้ ตามใบสมัครที่แนบมา
(รายละเอียดการส่งธนาณัติดไู ด้ จากใบสมัคร)
สาหรั บต่ างจังหวัดจะจัดจานวน 2 รุ่น ดังนี ้
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2557
รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2557
สาหรับรายละเอียดในต่างจังหวัดทางสมาคมฯ จะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง

6. การเลือกตังกรรมการบริ
้
หารสมาคมอนุบาลฯ ปี 2557 - 2558
หลังจากที่สมาคมฯ ได้ ให้ สมาชิกได้ เสนอชื่อบุคคลต่าง ๆ เข้ ารับการเลือกตัง้
เพื่อเป็ นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในปี พ.ศ.2557-2558 บัดนี ้สมาคมฯ ได้ รวบรวมชื่อพร้ อมทัง้
ประวัติโดยย่อ เสนอให้ สมาชิกเพื่อทาการเลือก
ขอให้ ท่านพิจารณารายชื่อดังกล่าวและ เขียนเครื่ องหมาย  ในช่อง  สาหรับ
บุคคลที่ท่านเลือกจานวน 13 ท่าน ลงในแผ่นเลือกตังที
้ ่แนบมา และกรุณาส่งคืนมายังสมาคมฯ โดย
ด่วนภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 (หากท่านเขียนเครื่ องหมายถูกเกินจานวนที่กาหนดจะถือว่า
เป็ นโมฆะ)
7. ขอส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่ ขอให้ สมาชิกทุกท่านสดใส สดชื่น พร้ อมรับปี ใหม่
ปั ญหาใด ๆ ขอให้ คลี่คลาย มีนกั เรี ยนเข้ าใหม่ตามที่ต้องการ (ของเก่าก็อย่าออก)
พบกันใหม่ฉบับหน้ า
สาราณียกร

หมายเหตุ ข่าวแจ้ งแถลงไขฉบับนี ้เป็ นฉบับที่ 1 ส่วนฉบับที่ 2 จะเป็ นจดหมายเกี่ยวกับการเลือกตัง้
คณะกรรมการสมาคมอนุบาลฯ ปี พ.ศ.2557-2558

ใบสมัคร
การอบรม “การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ในรู แบบกิจกรรม STEM/STEAM”
ณ ห้ องประชุมชิน โสภณพนิช โรงเรี ยนสมาคมสตรี ไทย
**********************
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.......................................ตาแหน่ง..............................
โรงเรี ยน.........................................ที่อยู่............................................................................
โทรศัพท์.............................................โทรสาร.............................................
ขอส่ งครู เข้ าอบรม “การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ในรู ปแบบกิจกรรม STEM / STEAM”
(ค่ าใช้ จ่ายคนละ 900 บาท)
 รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มกราคม และ 8 กุมภาพันธ์ 2557
 รุ่นที่ 2 วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2557
 รุ่นที่ 3 วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2557
จานวน..........................คน ดังมีรายชื่อต่ อไปนี ้
1. นาย/นาง/นางสาว ........................................
2. นาย/นาง/นางสาว ........................................
3. นาย/นาง/นางสาว ........................................
4. นาย/นาง/นางสาว ........................................
5. นาย/นาง/นางสาว ........................................
พร้ อมกันนี ้ได้ สง่ ธนาณัติจานวน........................บาท มาเรี ยบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ.................................................
 กรุ ณากรอกชื่อ/นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องในการทาวุฒบิ ตั ร
การส่ งธนาณัติ
สัง่ จ่าย นางสาวจินตนา ธรรมวานิช ระบุวา่ สัง่ จ่าย ปณ.อุรุพงษ์ 10405

กรุ ณาส่ งธนาณัตธิ รรมดา อย่ าส่ งธนาณัตอิ อนไลน์ เนื่องจากยากในการ
ตรวจสอบ 
ส่ งไปยัง โรงเรี ยนสมาคมสตรี ไทย
62 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

