การประชุมปฏิบ ัติการเพือ
่ พ ัฒนาบุคลากรในระบบมอนเทสซอรี
๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๖๑
ศูนย์พ ัฒนาการเรียนการสอนระบบมอนเทสซอรี
ว ัดมิง่ เมืองพลาราม เมืองพล ขอนแก่น

Montessori National Refresher
April 17 - 21, 2019
Montessori Training Centre of Thailand, Phon, Khonkaen
กำหนดกำร Schedule
วันพุธที่ ๑๗ เมษำยน Wednesday, April 17
7:00 – 8.30 am ลงทะเบียน รำยงำนตัว Registration*
8.35 – 8.50 am ธรรมโอวำท Dhama Semonize
9:00 a.m. - 12:00 p.m. กำรพัฒนำภำษำแม่และภำษำอืน
่ ๆสำหรับเด็กแรกเกิดถึง
ึ ษำตอนปลำย Developing the mother and other languages from birth to
ประถมศก
elementary years,
1:00 – 4:00 p.m. เสวนำและปฏิบัตก
ิ ำรกลุม
่ ย่อย Diversity Forum
วันพฤหัสที่ ๑๘ เมษำยน Thursday, April 18
8.35 – 8.50 am ธรรมโอวำท Dhama Semonize
9:00 a.m. - 5:00 p.m. กำรเตรียมควำมพร ้อมให ้แก่เด็กปฐมวัยและกำรรับเด็กมอนเทส
่ ำรพัฒนำในระดับประถมศก
ึ ษำและกำรเพิม
ึ ษำ
ซอรีเข ้ำสูก
่ เติมควำมแข็งแกร่งในระดับประถมศก
ตอนปลำย Supporting the transition from Montessori Early Childhood to Lower
Elementary and Strengthen the upper Elementary School Structure,
1:00 - 4:00 p.m. Breakout Sessions (A to I, Primary, Elementary,
Administrative)

วันศุกร์ท ี่ ๑๙ เมษำยน Friday, April 19
8.35 – 8.50 am ธรรมโอวำท Dhama Semonize
9:00 - 10:30 a.m. กำรสง่ เสริมพัฒนำกำรเด็กพิเศษด ้วยระบบกำรเรียนกำรสอนมอน
เทสซอรี Supporting the special needs children in Montessori environments,
11:00 a.m. – 12:00 p.m. กำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพมอนเทสซอรี
Montessori Quality Assessment: The Self Study
1:00 - 4:00 p.m. ปฏิบัตก
ิ ำรกลุม
่ ย่อย (ต่อ) Breakouts continue (A to I, Primary,
Elementary, Administrative)
วันเสำร์ท ี่ ๒๐ เมษำยน Saturday, April 20
8.35 – 8.50 am ธรรมโอวำท Dhama Semonize
9:00 a.m. - 5:00 p.m ปฏิบัตก
ิ ำรกลุม
่ ย่อย (ต่อ) Breakouts continue
วันอำทิตย์ท ี่ ๒๑ เมษำยน Sunday, April 21
8.35 – 8.50 am ธรรมโอวำท Dhama Semonize
9:00 a.m. - 12:00 p.m. ปฏิบัตก
ิ ำรกลุม
่ ย่อย (ต่อ) Breakouts continue
1:00 - 3:00 p.m. A to I, กิจกรรมแบบอย่ำงและกระแสกำรพัฒนำงำนระดับต่ำงๆ
Primary, Elementary, Administrative on Exemplary and Transformative Practices
3:05 - 3:20 p.m. กำรประชุมวิชำกำรมอนเทสซอรีนำนำชำติ ครัง้ ที่ ๒๙ พศ ๒๕๖๔
กรุงเทพ ประเทศไทย 29th International Montessori Congress 2021, Bangkok, Thailand
3:20 - 4:00 p.m. สรุปกำรประชุม Closing
*ลงเวลำเพือ
่ วุฒบ
ิ ัตรปฎิบัตค
ิ รบทุกกิจกรรม
*All session attendance required to obtain certificate - sign in as indicated on-siteบริกำรอำหำรกลำงวัน Lunch: 12:00 - 1:00 p.m.
ิ Guess Speakers:
วิทยำกรรับเชญ
Anthony Milano:

ฝ่ ำยงำนบริหำร และครูประถมต ้น Deputy Principal and
Head of Montessori Teaching and Learning
Work with children at the 6-9 years of age level

Eva Nylund:

ครูประถมปลำย Director of the upper elementary (9-12)

Laura Rasmussen: ครูประถมปลำยDirector of the upper elementary (9-12)

Pam Staton:

ครูระดับเด็ก ๐-๖ ปี Director of the 0-3 Community and
Previous years Director of the 3-6

Mairi Baker:

ครูระดับเด็กเล็ก ๐-๓ ปี Director of the 0-3 Community

วิทยำกรในประเทศ National Speakers:
Kannekar Butt : นำยกสมำคมมอนเทสซอรีแห่งประเทศไทย
ผู ้จัดกำรงำนประชุมวิชำกำรมอนเทสซอรีนำนำชำติครัง้ ที่ ๒๙
President, Montessori Association of Thailand
Maneger 29th IMC 2021
Mantariga Witoonchart: ผู ้บริหำรโรงเรียน
เลขำนุกำรประชุมวิชำกำรมอนเทสซอรีนำนำชำติครัง้ ที่ ๒๙
School Director and AMI trained 3-6
Program Secretariat 29th IMC 2021
Preyanoot Satavornmani: ผู ้บริหำรโรงเรียน
ผู ้ประสำนกำรประชุมวิชำกำรมอนเทสซอรีนำนำชำติครัง้ ที่ ๒๙
School Director and AMI trained 3-6
Orperational Coordinator 29th IMC 2021
Somruck Kitdech: ผู ้บริหำรโรงเรียน
ผู ้ชว่ ยจัดกำรประชุมวิชำกำรมอนเทสซอรีนำนำชำติครัง้ ที่ ๒๙
School Director and AMI trained 3-6
Assistant Maneger 29th IMC 2021
วิทยำกรฝึ กหัด Assistant Speakers
ภำคเหนือ:

เอือ
้ มพร ยั่งยืน และ สุดษำ นำมจันทร์

Northern :

Ueamporn Yangyuen, Rosanan Namjan

ภำคใต ้:

ปรีดำ บุญแสง และปฐมำภรณ์ ภูรนันท์

Southern:

Preda Boonsang, Patamaporn Puranan

ภำคกลำง:

จำรุรัตน์ สุขสำรำญ สำวิตรี แหนผัน ทัชพงศ ์ มีแก ้ว

ี ร รุง่ เรืองบริบรู ณ์ เสำวลักษณ์ จิตอำรีย ์
วิเชย
Middle:

Charurat Suksamran, Sawitree Hanphan, Tachpong Mekaew,
Wichien Rungroungboriboon, Saowarak Jitaree

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ : เพ็ญศรี จันทรเสนีย ์ แสงจันทร์ โป้ เปิ ด
กลมรัตน์ กมลสุทธิ วรรณภำ เอ็นดู วรำภรณ์ พิไลกุล
วิไลวรรณ โพธิกะ ปิ ยรัตน์ ประจันทเสน
มลวิภำ สุวรรณแสงส ี
North eastern:

ลมเลือน โพธิสำร

Pensri Chanthrasenee, Sangjan Poped,
Kamolrat Kamolsuthi, Wannapha Endu, Waraporn Philaikul,
Wilaiwan Potika, Piyarat Parjantasen,
Monvipa Suwansangsri, Lomluen Photisen

ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม Participants:
1. บุคลำกรและผู ้ปกครองทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกำรพัฒนำเด็กอำยุระหว่ำงแรกเกิด - ๓ ปี
Montessori care givers and parents for children age 0-3 years old,
2. ครู ครูผู ้ชว่ ย และบุคลำกรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกำรพัฒนำเด็กอำยุระหว่ำง ๓ – ๑๒ ปี
Montessori teachers and assistant teachers for children age 3-12 years old,
ึ ษำนิเทศก์และนักกำรศก
ึ ษำ School administrators, supervisors and
3. ผู ้บริหำร ศก
educators,
ค่าลงทะเบียน (รวมอาหารกลางว ัน) Registration (Lunch include)
1. รำยบุคคล Individual rate = 7000 baht
2. แบบกลุม
่ Group rates:

Group of 10 = 6300 baht/person
Group of 6 = 6500 baht/person
Group of 4 = 6700 baht/person
Group of 2 = 6800 baht/person

สารองทีน
่ ง่ ั ล่วงหน้า Booking is essential.
โทรศัพท์/ไลน์ จำรุรัตน์ สุขสำรำญ Booking Phone/Line 0813754930
Email: kannekarbutt1@gmail.com

แบบลงทะเบียนกำรประชุมวิชำกำรแห่งชำติ Registration Form
เกีย
่ วกับวุฒม
ิ อนเทสซอรี Montessori Diploma Information:
ื่ ศูนย์ฝึกอบรมทีท
ชอ
่ ำ่ นได ้รับวุฒม
ิ อนเทสซอรี Training Center:
____________________________________________________________________
หมำยเลขวุฒบ
ิ ัตรและระดับอำยุเด็ก Diploma Number and Age level:
____________________________________________________________________
ึ ษำ Year of Graduation: _____________________________________
ปี ทส
ี่ ำเร็จกำรศก
ตำแหน่งหน ้ำทีง่ ำนปั จจุบันเลือกตอบได ้มำกกว่ำหนึง่ รำยกำร
Your current position: Please select more than one if need:
ครูเด็กเล็ก 0-3 Teacher ____

ครูอนุบำล 3-6 Teacher ____

ครูประถมต ้น 6-9 Teacher ____

ครูประถมปลำย 9-12 Teacher_____

ฝ่ ำยงำนบริหำร Administrative ____

อืน
่ ๆ Others__________

ื่ และทีต
ึ ษำทีท
ชอ
่ งั ้ ของสถำนศก
่ ำ่ นสงั กัด School name and address:
__________________________________________________________________
ท่ำนต ้องกำรรับใบรับรองกำรร่วมประชุมหรือไม่ Required to obtain certificate:
ต ้องกำร Yes_______ ไม่ต ้องกำร No_________
ื่ และนำมสกุล ภำษำไทยและอังกฤษ Name:
ชอ
___________________________________________________________________
ทีต
่ งั ้ ของสถำนทีต
่ ด
ิ ต่อท่ำนได ้ Address:
___________________________________________________________________
อีเมล์ Email: _______________________________________________________
โทรศัพท์ Phone: _______________________________
ประเภทอำหำรทีต
่ ้องกำร Lunch Preference:
ทั่วไป Standard_____________ มังสวิรัตน์ Vegetarian______________

