แบบฟอร์มการลงทะเบียน
ชื่อ / Name ................................................................................................................................
นามสกุล / Surname ..................................................................................................................
โรงเรียน / School .....................................................................................................................
ตําแหน่ ง / Position ...................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั / Current home address
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ / Post code ........................................................................................................
โทรศัพท์ บ้าน / Home phone ...................................................................................................
มือถือ / Mobile Phone .............................................................................................................
โทรศัพท์ ท่ ที าํ งาน / Work phone ..............................................................................................
Email ........................................................................................................................................
กรุ ณาระบุถ้าคุณต้ องการอาหารที่เฉพาะ
Please indicate if you are special dietary requirements
 มังสวิรัติ / Vegetarian
 อาหารที่ปราศจากสารกรูเทน / Gluten Free
 อื่นๆ / Other ......................................................................

Montessori Association of Thailand (MAT)
5 Course for Montessori Teacher Assistance to Infancy Training
(for 0-3 years old classrooms)
th

Dates:
Module 1: 24-28 September, 2018
Module 2: 1-5 October, 2018
Module 3: 1-5 April, 2019
Venue: Amnoysilpa dhonburi School (tel. 02-801-4720)
Examiner: Ms. Jenny Williams, Montessori trainer from Australia
Purpose:
1. In order for the teacher / guardian / caretaker / educator to
learn and develop deep understanding about the development
process and how to care for young children aged 0-3 years.
2. For administrators / teachers / students who wish to open a
Montessori class for 0 - 3 years, the class can be opened.
Teaching Methods: lectures / practical lessons / practical training /
teaching materials making
Application fee: 16,5000 Baht, membership 500 Baht (lunch and
coffee breaks included)
Registration: Ms. Jarurat Suksamran, Krungthai Bank, Tarad
Simummuang Branch
Saving account no. 127-1-06062-0, tel: 08-1430-2428, 08-1375-4930
(line), please send payment receipt to fax: 0-2536-6217 (application
allowance is limited)
For additional information/lodging info:
Mr. Bunorm, tel: 09-4487-7377

Montessori 0-3 Program

สมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย (MAT)
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตรมอนเทสซอริสําหรับเด็กอาย ุ0-3ปี
รนุ่ ที่ 5
ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน, 1–5 ต ุลาคม 2561 (Module1&2)
และวันที่ 1-5 เมษายนต ุลาคม 2561( Module3)

สถานที่ โรงเรี ยนอํานวยศิลป์ ธนบุรี (โทรศัพท์ 02-801-4720)
วิทยากร อาจารย์ Jenny Williams ผู้เชี่ยวชาญมอนเทสซอรี จากประเทศออสเตรเลีย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ค รู /ผู้ป กครอง/ผู้ดูแ ลเด็ก เล็ ก/นักการศึกษาได้ เ รี ยนรู้ อย่างลึกซึง้ ใน
กระบวนการพัฒนาและวิธีการดูแลเด็กเล็กช่วงอายุ 0-3 ปี อย่างเป็ นรูปธรรม
2. เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร/ครู /ผู้สนใจประสงค์จะเปิ ดชันเรี
้ ยน Montessori 0 – 3 ปี
สามารถเปิ ดชันเรี
้ ยนได้
วิธีการอบรม การบรรยาย / การสาธิตการสอนจริ ง / การฝึ กปฏิบตั จิ ริง / การผลิตสื่อ
ค่ าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 16,500 บาท ค่ าสมาชิกสมาคม 500 บาท
(Lunch and Coffee Breaks included)
ติดต่ อลงทะเบียน อาจารย์จารุรัตน์ สุขสําราญ ธ.กรุงไทย สาขาตลาดสี่มมุ เมือง
บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 127-1-06062-0 โทร 08-1430-2428, 08-1375-4930 (ไลน์ )
โปรดส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ โทรสาร 0-2536-6217 (รั บจํานวนจํากัด)
สอบถามเพิ่มเติม/ติดต่ อที่พัก อาจารย์บญ
ุ ล้ อม โทร 09-4487-7377

The first three years of life are the most fundamental in the development of human
beings and their potential. The infant's physical development is phenomenal and
apparent and inspires our care and attention. Yet a profound and less obvious
development is taking place within the child. Montessori refers to the child at this
period as the spiritual embryo. A second embryonic period occurs after birth during
the first three years of life when the child's intelligence is formed, when the child
acquires the culture and language into which he or she is born. It is a period when
the core of personality, social being and the essence of spiritual life are developed.
An understanding of the child's development and the development of the human
mind allows environments to be prepared to meet the needs of the infant and foster
independence, psychomotor development and language acquisition.

โปรแกรมมอนเทสซอรี ช่วงอายุ 0-3 ปี
ในระหว่างอายุ 3 ปี แรกของชีวิตเป็ นระยะเวลาที่สําคัญที่สุดในการวางรากฐานการ
พัฒนาศักยภาพความเป็ นมนุษย์ พัฒนาการทางกายของเด็กทารกเป็ นปรากฏการณ์ ที่เห็นได้
ง่ายเป็ นแรงบันดาลใจให้ ผ้ ูใหญ่ใส่ใจและเฝ้าดู ส่วนพัฒนาการด้ านอื่นๆภายในตัวของเด็กมี
ลักษณะลุม่ ลึกไม่สามารถสังเกตได้ ง่าย ดร.มอนเทสซอรี เปรี ยบเด็กหลังคลอดเป็ นทารกแห่งจิต
วิญญาณคือเป็ นทารกหรื อตัวอ่อนนอกครรภ์มารดาอีกสามปี นบั จากลืมตาดูโลกและเป็ นเวลา
ของพัฒ นาการแก่น ของชี วิตที่ สํ าคัญทางสัง คม ความรู้ คิดเริ่ มก่อตัว รั บ รู้ วัฒนธรรม ภาษา
พัฒนาบุคลิกภาพ ดังนันความเข้
้
าใจการพัฒนาการของเด็กและการพัฒนาการของจิตมนุษย์
จึงช่วยให้ ผ้ ใู หญ่จดั เตรี ยมสภาพแวดล้ อมที่สนองตอบความต้ องการของเด็ก ส่งเสริ มการพึ่งพา
ตนเอง การพัฒนากลไกการเคลื่อนไหว และการรับรู้ เรื่ องภาษา

Assistants to Infancy Workshop (Module 1-3)

Come and think about the growth and development of a child under three, learning
how to support this growth in a school environment or at home. Be inspired by some
practical ideas and hear about some new brain research.
The workshop will be ideal for parents and educators alike and will be especially
beneficial to anyone involve with younger child. The workshop will be presented by
the following Montessorians. All hold the AMI 0-3 diploma and have extensive
experience working in Montessori Under Three programmes.

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสําหรั บผู้ดูแลเด็กเล็ก (Module 1-3)

ขอเชิญร่ วมไตร่ ตรองเพื่อการเจริ ญเติบโตและการพัฒนาการของเด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี
ด้ วยการเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มความเจริ ญงอกงามนี ้ในสิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยนหรื อที่บ้าน ท่านจะ
ได้ รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดด้ านปฏิบตั ิการและงานวิจยั ใหม่ๆเกี่ยวกับสมอง
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง นักการศึกษา ตลอดจน
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกับ เด็ ก เล็ ก เพราะการอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารนี ใ้ ห้ การอบรมโดยคณะวิ ท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้ านมอนเทสซอรี ที่ได้ รับใบรับรองระดับอายุ 0 – 3 ปี จากสมาคมมอนเทสซอรี
สากล และมีประสบการณ์หลากหลายในการจัดกิจกรรมมอนเทสซอรี ทงั ้ 3 Modules นี ้

