
แบบฟอรม์การลงทะเบียน  
 

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

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

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

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

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

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

ที่อยู่ปัจจุบนั .......................................................................................................................... 

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

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

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

รหัสไปรษณีย์/Postcode ........................................................................................................  

โทรศัพท์บ้าน/Phone-home ................................................................................................... 

มือถอื/Mobile Phone ............................................................................................................. 

โทรศัพท์ที่ทาํงาน/Phone-work .............................................................................................. 

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

กรุณาระบุถ้าคุณต้องการอาหารที่เฉพาะ  

Please indicate if you are special dietary requirements   

   มงัสวิรัติ/Vegetarian    อาหารท่ีปราศจากสารกรูเทน / 

          Gluten Free  

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

 

 

          

สมาคมมอนเทสซอรแิห่งประเทศไทย (MAT)                                                 

จดัอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสตูรมอนเทสซอรสิําหรบัเด็กอาย0ุ-3ปี  
ระหว่างวนัท่ี 5-16 ตลุาคม 2560 ( Module 1&2) 

และวนัท่ี 26-30 มีนาคม 2561( Module 3) 

สถานท่ี   โรงเรียนอํานวยศลิป์ธนบรีุ  (โทรศพัท์ 02-801-4720)    

วิทยากร   อาจารย์ Jenny Williams   

ประสบการณ์     ผู้ เช่ียวชาญมอนเทสซอรีด้านเดก็เล็ก จากประเทศออสเตรเลีย 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ครู/ผู้ ปกครอง/ผู้ ดูแลเด็กเล็ก/นักการศึกษาได้เรียนรู้อย่างลึกซึง้ใน

กระบวนการพฒันาและวิธีการดแูลเดก็เล็กชว่งอาย ุ0-3 ปี อยา่งเป็นรูปธรรม 

 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร/ครู/ผู้สนใจประสงค์จะเปิดชัน้เรียน Montessori 0 – 3 ปี 

สามารถเปิดชัน้เรียนได้  

วิธีการอบรม การบรรยาย / การสาธิตการสอนจริง / การฝึกปฏิบตัจิริง / การผลิตส่ือ 

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 16,500 บาท      ค่าสมาชิกสมาคม 500 บาท 

 (Lunch and Coffee Breaks included)   
 

ตดิต่อลงทะเบียน  อาจารย์จารุรัตน์  สขุสําราญ ธ.กรุงไทย สาขาตลาดส่ีมมุเมือง  

บญัชีออมทรัพย์ เลขท่ี 127-1-06062-0 โทร 08-1430-2428, 08-1375-4930 (ไลน์) 

โปรดสง่หลกัฐานการชําระเงินมาท่ี โทรสาร 0-2536-6217 (รับจาํนวนจาํกัด) 

 

สอบถามเพิ่มเตมิ/ตดิต่อท่ีพัก อาจารย์บญุล้อม โทร 09-4487-7377 

 



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 

 ในช่วงอายุ 3 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงท่ีสําคัญท่ีสุดในการวางรากฐานการพัฒนา

ศกัยภาพความเป็นมนษุย์ การพฒันาการด้านร่างกายของเด็กทารกเป็นปรากฏการณ์ท่ีเห็นได้

อนันําสูแ่รงบนัดาลใจในการใสใ่จและการเฝา้ด ูเพราะการพฒันาการอ่ืนๆในตวัเดก็อยู่ลุม่ลกึไม่

สามารถสงัเกตได้ชดัเจน ในช่วงระยะนีม้อนเทสซอริเปรียบเดก็เป็นตวัออ่นท่ีมีจิตวิญญาณ สว่น

ช่วงระยะตัวอ่อนท่ีสองเป็นช่วงสามปีแรกของชีวิตท่ีความรู้คิดเร่ิมก่อตัวเม่ือเด็กได้รับรู้

วัฒนธรรมและภาษานับจากลืมตาดูโลก อันเป็นช่วงชีวิตสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 

สงัคม และแก่นของชีวิตรู้คิด ดงันัน้ความเข้าใจต่อการพฒันาการของเด็กและการพฒันาการ

ของจิตมนุษย์จึงช่วยการจดัเตรียมสภาพแวดล้อมท่ีสนองตอบความต้องการของเด็ก ส่งเสริม

การพึง่พาตนเอง การพฒันากลไกการเคลื่อนไหว และการรับรู้เร่ืองภาษา 

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.  

การอบรมเชิงปฏิบัตกิารสําหรับผู้ดูแลเดก็เล็ก (Module 1-3)  

 ขอเชิญร่วมไตร่ตรองถึงการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของเด็กอายุต่ํากว่า 3 ปี 

ด้วยการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเจริญงอกงามนีใ้นแวดล้อมโรงเรียนหรือท่ีบ้านจากแนวคิด

ปฏิบติัการ และงานวิจยัเก่ียวกบัสมองใหม่ๆ  

 การอบรมเชิงปฏิบติัการครัง้นีจ้ักเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง นักการศกึษา ตลอดจน

ผู้ เก่ียวข้องกบัเดก็เลก็ เพราะการอบรมเชิงปฏิบติัการนีจ้ดัอบรมโดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ 

ด้านมอนเทสซอรีท่ีได้รับใบรับรองระดบัอายุ 0 – 3 ปี จากสมาคมมอนเทสซอรีสากล และมี

ประสบการณ์หลากหลายในการจดักิจกรรมมอนเทสซอริทัง้ 3 Modules นี ้  

 


	Montessori 0-3 Program

	fill_1: 
	fill_2: 
	Name: 
	Surname: 
	fill_5: 
	l: 
	fill_7: 
	on: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	Home Address 1: 
	Home Address 2: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	e Phone: 
	fill_16: 
	Email: 
	toggle_1: Off
	toggle_3: Off
	toggle_2: Off
	Gluten Free: 


