
แบบฟอร์มการลงทะเบยีน

ชื่อ ................................................................ นามสกุล ......................................................... 

Name  ...................................................... Surname ............................................................. 

โรงเรียน ................................................................................................................................. 

School  .................................................................................................................................. 

ตาํแหน่ง ................................................................................................................................ 

Position  ................................................................................................................................ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั .......................................................................................................................... 

Home Address ...................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย/์Postcode ........................................................................................................ 

โทรศัพทบ์้าน/Phone-home ................................................................................................... 

มือถือ/Mobile Phone ............................................................................................................. 

โทรศัพทท์ีท่าํงาน/Phone-work .............................................................................................. 

Email ..................................................................................................................................... 

กรุณาระบุถ้าคุณต้องการอาหารทีเ่ฉพาะ  

Please indicate if you are special dietary requirements  

� มงัสวิรตัิ/Vegetarian   � อาหารท่ีปราศจากสารกรูเทน /      Gluten Free 

� อ่ืนๆ/Other  ...................................................................... 

สมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย (MAT)
จดัอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสตูรมอนเทสซอริสําหรบัเด็กอาย0ุ-3ปี

ระหว่างวนัท่ี 19-30 มีนาคม 2566 ( Module12 days) 

และเมษายน -พฤษภาคม 2566 (Online 6 sessions) 
สถานที่        โรงเรียนอนนัตา ( เลียบคลองวารี ) กรุงเทพ 

วิทยากร      อาจารย ์Jenny Williams 

ประสบการณ ์    ผูเ้ชี่ยวชาญมอนเทสซอรีดา้นเด็กเล็ก จากประเทศออสเตรเลีย 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหค้รู/ผูป้กครอง/ผูด้แูลเด็กเล็ก/นกัการศึกษาไดเ้รียนรูวิ้ธีการดแูลเด็กเล็ก

ช่วงอาย ุ0-3 ปี อย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อใหผู้บ้รหิาร/ครู/ผูส้นใจประสงคจ์ะเปิดชัน้เรียน Montessori 0 – 3 ปี

สามารถเปิดชัน้เรียนได ้

3. เพื่อใหผู้บ้รหิาร/ครู/ผูป้กครอง/ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจอย่างลกึซึง้

ในระบวนการพฒันาเด็กเล็กช่วงอาย ุ0-3 ปี 

วิธีการอบรม การบรรยาย / การสาธิตการสอนจรงิ / การฝึกปฏิบติัจรงิ / การจดัชัน้ เรียน / 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ ์ 

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 19,500 บาท      ค่าสมาชิกสมาคม 500 บาท 

 (Lunch and Coffee Breaks included) 

ติดต่อลงทะเบียน  อาจารยจ์ารุรตัน ์ สขุสาํราญ ธ.กรุงไทย สาขาตลาดสี่มมุเมือง  

บญัชีออมทรพัย ์ เลขที่ 127-1-06062-0 โทร 08-1430-2428, 08-1375-4930 (ไลน)์ 

โปรดสง่หลกัฐานการชาํระเงินทางไลน ์หรือ  

email: montessoriassothailand@gmail.com  (รับจาํนวนจาํกัด) 

mailto:montessoriassothailand@gmail.com


Montessori 0-3 Program 

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. 

โปรแกรมมอนเทสซอริช่วงอายุ 0-3 ปี 

 ในช่วงอาย ุ 3 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงที่สาํคญัที่สดุในการวางรากฐาน การพฒันา 

ศกัยภาพ ความเป็นมนษุย ์การพฒันาการดา้นรา่งกายของเด็กทารก เป็นปรากฏการณท์ี่เห็นได ้

อนันาํสูแ่รงบนัดาลใจในการใสใ่จและการเฝา้ด ู เพราะการพฒันาการอ่ืนๆ ในตวัเด็กอยู่ลุม่ลกึ 

ไม่สามารถสงัเกตไดช้ดัเจน ในช่วงระยะนี ้ มอนเทสซอรเิปรยีบเด็ก เป็นตวัอ่อนที่มีจิตวิญญาณ 

สว่นช่วงระยะตวัอ่อน ที่สองเป็นช่วงสามปีแรกของชีวิต ที่ความรูคิ้ดเริ่มก่อตวัเม่ือเด็กไดร้บัรู ้

วฒันธรรม และภาษานบัจากลืมตาดโูลก อนัเป็นช่วงชีวิตสาํคญัของการพฒันาบคุลิกภาพ 

สงัคม และแก่นของชีวิตรูคิ้ด ดงันัน้ความเขา้ใจต่อการพฒันาการของเด็ก และการพฒันาการ 

ของจิตมนษุย ์ จึงช่วยการจดัเตรียมสภาพแวดลอ้ม ที่สนองตอบความตอ้งการของเด็ก สง่เสรมิ 

การพึ่งพาตนเอง การพฒันากลไกการเคลื่อนไหว และการรบัรูเ้รื่องภาษา 

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.  

การอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้ดูแลเด็กเล็ก (Module 1-3)  

 ขอเชิญรว่มไตรต่รองถึงการเจรญิเติบโตและการพฒันาการของเด็กอายตุํ่ากว่า 3 ปี 

ดว้ยการเรียนรูเ้พื่อสง่เสรมิการเจรญิงอกงามนีใ้นแวดลอ้มโรงเรียนหรือที่บา้นจากแนวคิดปฏิบั

ติการ และงานวิจยัเก่ียวกบัสมองใหม่ๆ 

 การอบรมเชิงปฏิบติัการครัง้นีจ้กัเป็นประโยชนต่์อผูป้กครอง นกัการศกึษา ตลอดจน 

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กเล็ก เพราะการอบรมเชิงปฏิบติัการนีจ้ดัอบรมโดยวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญ 

ดา้นมอนเทสซอรีที่ไดร้บัใบรบัรองระดบัอาย ุ 0 – 3 ปี จากสมาคมมอนเทสซอรีสากล 

และมีประสบการณห์ลากหลายในการจดักิจกรรมมอนเทสซอรทิัง้ 3 Modules นี ้  
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