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Montessori	  Education	  Workshop	  
	  

Dek	  Montessori	  professionally	  organizes	  Montessori	  educational	  workshops	  for	  schools	  and	  

parents	  by	  implementing	  the	  Montessori	  Method	  of	  Education	  into	  the	  institutes'	  syllabi	  and	  

aiding	  parents	  to	  encompass	  the	  Montessori	  environment	  in	  their	  homes.	  

	  

The	  interactive	  and	  experiential	  workshops	  train	  the	  participants	  to	  apply	  theory	  into	  practice	  by	  

conducting	  hands-‐on	  activities.	  Participants	  are	  stimulated	  	  to	  put	  themselves	  in	  the	  shoes	  of	  

their	  child/children	  for	  a	  well-‐rounded	  understanding.	  

	  

Workshop	  Overview	  

A	  practical,	  hands-‐on	  workshop	  for	  parents	  or	  teachers	  interested	  in	  understanding	  how	  

Montessori	  education	  is	  taught	  at	  school	  and	  how	  you	  can	  extend	  this	  to	  the	  home	  environment.	  

The	  course	  is	  divided	  into	  2	  days.	  

	  

Day	  1	  	  

1.	  Introduction	  to	  Montessori	  Education	  

2.	  The	  five	  areas	  of	  Montessori	  curriculum	  

3.	  Setting	  up	  a	  Montessori	  environment	  at	  home	  &	  at	  school	  

4.	  Montessori	  materials	  demonstration	  and	  work	  cycle	  session	  (3-‐6Yrs)	  

	  	  

Day	  2	  

1.	  Work	  Cycle	  presentations	  continued	  

2.	  Montessori	  24/7	  DIY	  activities	  

3.	  More	  complex	  maths	  and	  science	  areas	  

4.	  Curriculum	  planning	  and	  student	  evaluation	  

	  

Participants	  will	  

•	  Develop	  a	  deeper	  understanding	  of	  the	  Montessori	  philosophy	  

•	  Learn	  how	  to	  set	  up	  a	  Montessori	  inspired	  classroom	  and	  work	  area	  

•	  Explore	  and	  work	  with	  the	  Montessori	  materials	  

•	  Expand	  their	  knowledge	  on	  how	  the	  student	  evaluation	  is	  performed	  in	  a	  Montessori	  classroom	  

	  	  

Who	  should	  attend	  

•	  Early	  Years	  teachers	  /	  Principals	  /	  Academic	  Director	  

•	  Parents	  with	  children	  of	  ages	  0-‐6years	  old	  

•	  Special	  needs	  educators	  /	  Kg	  Thai	  teaching	  assistants	  

•	  Participants	  who	  require	  practical	  session	  after	  completing	  a	  Montessori	  online	  course	  
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	  Phonics	  Activity	  Workshop	  
	  

Montessori	  inspired	  intensive	  and	  interactive	  workshop	  for	  parents	  or	  teachers	  new	  to	  the	  

phonetic	  system,	  who	  wants	  to	  ensure	  all	  their	  children	  develop	  a	  life-‐long	  love	  of	  reading	  and	  

writing.	  It	  covers	  literacy	  development	  of	  children	  from	  3-‐10	  years	  of	  age.	  	  

	  

The	  workshop	  explores	  the	  letter	  sounds	  by	  linking	  all	  the	  activities	  in	  the	  environment	  that	  

captures	  interest	  in	  the	  young	  child.	  Sensorial	  impressions	  and	  learning	  through	  the	  five	  senses	  

are	  highly	  encouraged	  and	  utilized	  to	  enhance	  their	  positive	  learning	  experience	  and	  early	  

preparation	  of	  effective	  reading	  and	  writing.	  

	  

The	  play-‐based	  learning	  strategy	  will	  support	  educators	  who	  only	  focus	  on	  teaching	  letter	  

sounds	  correctly	  to	  equip	  them	  with	  a	  more	  active	  and	  creative	  approach	  in	  presenting	  the	  

lessons	  in	  a	  fun	  and	  engaged	  way	  to	  children	  at	  appropriate	  age	  groups.	  

	  

Course	  Outline	  

Level	  1	  	   Introduction	  to	  letter	  sounds	  	  

Word	  blending	  	  &	  Sight	  Words	  Activities	  

	  

Level	  2	   Phonograms	  	  

Different	  approaches	  in	  teaching	  phonics	  

	  

Participants	  will	  

Develop	  ways	  of	  introducing	  letter	  sounds	  in	  a	  fun	  and	  engaged	  way	  

Understand	  different	  approaches	  in	  teaching	  phonics	  

Be	  guided	  in	  choosing	  appropriate	  materials	  to	  suit	  the	  children’s	  needs	  

Learn	  various	  activities	  to	  facilitate	  reading	  and	  writing	  

	  

Who	  should	  attend	  

Parents	  

Early	  years	  /	  primary	  teachers	  

ESL	  teachers	  

	  

For	  more	  information,	  please	  contact:	  ann@dekmontessori.com	  	  

	  

 

 

 

 



	  	  	   	  

www.dekmontessori.com	  

โครงการอบรมหัวขอ มอนเตสซอรี่เวิรคช็อป 

 

การศึกษามอนเตสซอรี่เปนการศึกษาที่คิดคนขึ้นโดยแพทยหญิงมาเรยีมอนเตสซอรี่ชาวอิตาเลนี โดยมหีลักการสําคัญ 
คือใหผูใหญจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกบันักเรยีนซึ่งมคีวามแตกตางกันตามชวงวัย และแตละบุคคล การใหผูใหญเคารพ 
และยอมรับในตัวเด็กและใหอิสระกับนักเรยีนในการคิด และเลือกทํา กิจกรรม โดยจะสงเสิรมใหเกิดความรับผิดชอบ 
รักการเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
 
แพทยหญิงชาวอิตาลมีคีวามเชื่อวา “การใหการศึกษากับเด็กในวัยเริ่มตนไมใชการนําความรูไปบอกเด็ก แตควรเปนการปลูก 

ฝงใหเด็กไดเจริญเติบโตไปตามความตองการทางธรรมชาติของเขา” การสอนแบบมอนเตสซอรี่เปนการสอนรูปแบบหนึ่ง 
ที่เหมาะกับเด็ก ทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติ จะเนนผูเรยีนเปนสําคัญ จุดหมายหลักของการสอนแบบมอนเตสซอรี่นั้นคือเด็กจะ 
เรยีนไดดทีี่สุด โดยการอนุญาตใหเด็กได คนพบสิ่งตางๆ ดวยตนเอง การฝกฝนทางดานประสาทสัมผัสดวยการทํางานดวยมือ 
เปนสิ่งสําคัญประการแรก  
 
ภาพรวมของการอบรม 

 

การอบรมนี้เนนการมสีวนรวมโตตอบและสรางประสบการณฝกใหผูเขาอบรมนําความรูทางทฤษฎไีปใชในเชิงปฏิบัติไดโดยผาน 
กิจกรรมที่ลงมือทําดวยตนเอง ผูเขาอบรมถูกกระตุนใหคิดแบบเอาใจเด็กมาใสใจเราคือคิดในมุมของเด็กเขาใจเด็กอยางรอบดาน 
 
คอรสนี้เปนการอบรมผานกจิกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติจริงสําหรับผูปกครองหรือคุณครทูี่สนใจอยากรูวาการสอนแบบมอนเตสซอรี ่
ที่โรงเรยีนเปนอยางไรและสามารถนํามาประยุกตใชที่บานไดอยางไร  
 

วันที่ 1  
1. แนะนําเกี่ยวกับการศึกษาแบบมอนเตสซอรี ่

2. เรยีนหาวิชาหลักของหลักสูตรมอนเตสซอรี ่
3. การจัดสิ่งแวดลอมแบบมอนเตสซอรี่ทั้งที่บานและที่โรงเรยีน 

4. การสาธิตวิธใีชอุปกรณมอนเตสซอรี่  

 
วันที่ 2 

1. การสาธิตวิธใีชอุปกรณมอนเตสซอรี่ (ตอจากวันแรก) 
2. กิจกรรมมอนเตสซอรี่ ที่ทําไดดวยตัวคุณเอง ในชวีิตประจําวัน 

3. วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสรที่ซับซอนสําหรับเด็ก 4-6 ขวบ 
4. การออกแบบหลักสูตรและการประเมินนักเรยีน 
 
สิ่งที่คาดวาผูเขาอบรมจะไดรับ 

• เสริมสรางความเขาใจในปรัชญาของมอนเตสซอรี่   

• เรยีนรูวิธกีารจัดสิ่งแวดลอมใหกับเด็ก 

• เรยีนรูการใชอุปกรณมอนเตสซอรี ่

• เพิ่มความรูเรื่องวิธกีารประเมินนักเรยีนในหองเรยีนมอนเตสซอรี่ 

 
กลุมเปาหมาย 

• ครูและผูมสีวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

• ผูปกครองที่มลีูกอายุระหวาง  0-6 ป 

• ครูการศึกษาพิเศษ 

• ผูตองการฝกภาคปฎิบัติหลังจบจากการเรยีนภาคทฤษฎอีอนไลน 

• ผูที่กําลังตัดสินใจเลือกเรยีนหลักสูตรเต็ม (diploma course) 
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โครงการ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบโฟนิกส (Phonics)	  	  

Phonics	  Activity	  Workshop	  
 

การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กเล็กนั้น ผูใหญตองมพีื้นฐานความรูที่สมบูรณ ซึ่งกระบวนการอานนั้น 
มตีั้งแตการออกเสยีงที่ถูกตอง การผสมคํา และการแตงเปนประโยค การสอนแบบโฟนิกสคือวิธกีารเรยีนการออกเสยีงภาษา 
อังกฤษโดยใชหลักการถอดรหัสเสยีงและผสมเสยีงตัวอักษร a-z ทั้ง 26 ตัว โดยผูเรยีนจะตองเขาใจเสยีงของแตละตัวอักษร 
และออกเสยีงใหไดอยางถูกตองจึงสามารถผสมเสยีงออกมาเปนคําได การเรยีนโฟนิกสจะชวยใหผูเรยีนออกเสยีงไดถูกตอง 
ทําใหสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดชัดเจนและสามารถอานเขยีนไดอยางมปีระสิทธิภาพโดยไมตองทองจําคํา 

 
Dek Montessori เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้จึงจัดการอบรมเรื่อง “Phonics Activity Workshop” ขึ้น 

เพื่อใหเหมาะสมกับ ผูปกครอง ครผููสอนนักเรยีนชั้นอนุบาลและประถม ซึ่งใช็วิธกีารสอนคอนเซ็ปเรยีนผานการเลน (Learn 
through Play)  

 
การอบรมครั้งนี้เนนใหผูสอนเพิ่มประสบการณในการเรยีนการสอนในเรื่องของการออกเสยีง การผสมคําและ 

การแตงประโยค ราวถึงการจัดทําสื่อการสอนดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหไดประโยชนสูงสดุและตรงกับผูเรยีนในแตละชวงวัย 
 
วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อใหผูสอนมคีวามรู ความเขาใจในกระบวนการพัฒนาทักษะทางดานการสอนรูปแบบโฟนิกสเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อใหผูสอนสามารถนําเทคนิคที่ไดไปประยุกตใชในการจัดการเรยีนการสอนใหเด็กไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
เพื่อใหผูสอนสามารถทําสื่อเสริมการเรยีนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรยีนในแตละชวงวัย 
เพื่อใหผูสอนสามารถสอนใหเด็กอานและเขยีนภาษาอังกฤษโดยไมตองทองจํา 

 
เนื้อหาการอบรม 

ความรูเบื่องตนเกี่ยวกับองคความรู การสอนรูปแบบโฟนิกส 
การสอนการออกเสยีงโดยใชเพลง และสื่อการสอนที่หาไดงายๆ 
เทคนิคการประยุกตใชการสอนรูปแบบโฟนิกส ในการจัดการเรยีนการสอน 
การผสมเสยีง แตงคํา phonetics	  
การสรางสื่อเสริมการเรยีนการสอนรูปแบบโฟนิกส 

 
กลุมเปาหมาย 

ผูปกครองที่มนีองอายุ 1.5 ปขึ้นไป 
ครูผูสอนนักเรยีนในระดับชั้นปฐมวัย และ ประถมศึกษา  
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 

 
กรอบความคิดของหลักสูตร 
 หลักสูตร Phonics Activity Workshop เปนการนําเนื้อหาที่เปนสาระเนื้อหา (content) กลุมสาระการเรยีนรูภาษา 
อังกฤษ ดวยวิธกีารเรยีนอาน เขยีน และออกเสยีงภาษาอังกฤษโดยใชหลักการถอดรหัสเสยีงและการผสมเสยีงตัวอักษรผนวก 
กับเนื้อหาสาระที่เปนศาสตรทางวิชาชพีครู (pedagogy) อันไดแก การสอนในศตวรรษที่ 21 และการจัดการชั้นเรยีนเพื่อใหครู 
ที่เขารับการพัฒนาสามารถนําความรู ความเขาใจ และทักษะที่ไดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผูเรยีนใหออกเสยีง 
ภาษาอังกฤษไดถูกตอง ทําใหสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดชัดเจน และสามารถอานเขยีนไดอยางมปีระสิทธิภาพ สามารถ 
ประยุกตการออกแบบการเรยีนรูไดหลากหลาย เหมาะสมกับความตองการของนักเรยีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาเพื่อเพิ่ม 
ผลสัมฤทธทางการศึกษาของนักเรยีน 
 
วิทยากร 

อาจารย จารุณ ีสิงหสัจจกุล (ครูแอน) 
 
การประเมินการอบรม 

แบบประเมินการอบรม 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผูสอนมปีระสบการณสอนดาน Phonics เพิ่มมากขึ้น 
ผูสอนสามารถทําสื่อการสอนใหเหมาะสมกับผูเรยีนไดดวยตนเอง 

 
 
สอบถามเพิ่มเติม: ครูแอน ann@dekmontessori.com   


