
ส าหรบัผ ูส้มคัรสญัชาติไทย 

 

การอบรมครปูฐมวยัสไตเนอร/์วอลดอรฟ์ร ุน่ท่ีสาม 
(ตลุาคม 2555 - เมษายน 2558, กรงุเทพ) 

 

 
จดัอบรมโดยคณะกรรมการพฒันาการการศึกษาปฐมวยัสไตเนอร/์วอลดอรฟ์ประเทศไทย  

 

 
                  เนือ่งดว้ยคณะกรรมการพฒันาการศึกษาปฐมวัยสไตเนอร/์วอลดอรฟ์  ประเทศไทย  ได ้
ทราบว่ายงัมีความตอ้งการ ท่ีจะเขา้รบัการอบรมการศึกษาปฐมวัยสไตเนอร/์วอลดอรฟ์   และมีการรอ้ง

ขอใหจ้ดัการอบรมรุ่นท่ีสามขึน้อีก 
                  ดงันัน้คณะกรรมการฯจึงพิจารณาเห็นสมควรใหจ้ดัการอบรมรุ่นท่ีสามขึน้   
โดยมีโครงสรา้งการอบรมเหมือนเดิม  กลา่วคือมีระยะเวลาการอบรมสามปีตอ่เนือ่งกนัโดยแบ่งเป็นปี

การศึกษาละสองเทอม รวมทัง้หมด 6 เทอม เทอมละ 10 วัน  จ านวนชัว่โมงการอบรมทัง้หมดประมาณ 300 

ชัว่โมง  โดยปกตกิารอบรมจะเป็นชว่งตน้เดือนตลุาคมและปลายเดือนมีนาคมของทกุปี  ในร ุ่นท่ีสามจะ

เร่ิมตน้ท่ีเดือนตลุาคม 2555       

 

 
คณุสมบติัผ ูส้มคัร   

  1. เป็นหรือตัง้ใจจะเป็นครอูนบุาล 
  2.  อาย ุ21 ปีขึน้ไป 
  3. ส าหรบัผูส้มคัรท่ีพ านกัในประเทศไทย ตอ้งเขา้อบรมปฐมนเิทศการศึกษาวอลดอรฟ์ท่ีจดัโดย
คณะกรรมการพฒันาการศึกษาปฐมวัยฯตามวันเวลาท่ีจะแจง้ใหท้ราบ  มิเชน่นัน้ทางคณะกรรมการฯ จะถือ

ว่าเป็นการสละสิทธิในการเขา้อบรม     

 
เน้ือหาหลกัสตูร 

      สว่นที่ 1 การศึกษาทัว่ไปตามแนวทางมนษุยปรชัญา                    100 ชัว่โมง 

 สว่นที่ 2 การปฏิบตัใินงานอนบุาลวอลดอรฟ์                              100 ชัว่โมง 

 สว่นที่ 3 ศิลปะและงานฝีมือ              100 ชัว่โมง 

 
การประเมินผล 

1. จากงานท่ีผูส้อนมอบหมายภายหลงัสิ้นสดุการอบรมแตล่ะเทอม เชน่การสงัเกตเด็ก    
กิจกรรมวงกลม เป็นตน้ 

2. จากการพดูคยุและสมัภาษณก์บัผูส้อนหรือผูช้ว่ย 

3. จากการน าเสนอผลงานในเทอมสดุทา้ย 

4. มีเวลาเขา้เรียนไมน่อ้ยกว่า 80% ของเวลาเรียนทัง้หมด 

5. การไปเย่ียมในสถานท่ีฝึกงานและใหข้อ้เสนอแนะการปรบัปรงุ 

 

 



ประกาศนียบตัร 
 นกัศึกษาท่ีผา่นการอบรมและผา่นการประเมินผลจะไดร้บัประกาศนยีบตัรออกโดยคณะกรรมการ

พฒันาการศึกษาปฐมวัยสไตเนอร/์วอลดอรฟ์ ประเทศไทย 

 
ผ ูส้อน ประกอบดว้ยอาจารยท์ัง้จากตา่งประเทศและในประเทศ 
         (มีการแปลค าบรรยายเป็นภาษาไทย) 

 
สถานท่ีจดัอบรม  หอ้งประชมุ อนบุาลบา้นรกั สขุมุวิท 40 
ระยะเวลารบัสมคัร  ตัง้แตบ่ดันี ้จนถึง  วันที่ 30 มิถนุายน 2555 

 
ประกาศรายช่ือนกัศึกษา  20 สิงหาคม  2555 

จ านวนนกัศึกษา 35-40 คน 

 
คา่ใชจ้่ายและเงือ่นไขการช าระเงนิ 
ปีละ 12,000 บาท(เทอมละ 6,000 บาท) รวมคา่เลา่เรียน คา่เอกสาร และวัสดกุารฝีมือ 
ช าระผา่นบญัชีออมทรพัย ์ธนาคารธนชาต สาขากลว้ยน ้าไท  

เลขที่  493 6 00093 6 
ชื่อบญัชี   น.ส.อภสิิรี หรือ น.ส. รวิมาศ หรือ นาง อภนิทรพ์ร 

(คา่โอนเป็นความรบัผิดชอบของนกัศึกษา) 

 
หมายเหต ุ 
โปรดช าระคา่เทอมที่หนึง่ภายใน 31สิงหาคม 2555 เพื่อยืนยนัการเขา้ร่วมอบรม 

  
เทอมท่ีหน่ึง  2-12 ตลุาคม 2555 

      

  
สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ผ ูป้ระสานงานการอบรม  

อภนิทรพ์ร กิตตพีิรพฒัน(์พ่ีอว้น) abhinpon@hotmail.com  โทร. 086 302 0129 

รวิมาศ  ปรมศิริ (พ่ีเอ)       aerawimas@gmail.com   โทร 081-499-6430 

 
ทนุการศึกษา 
คณะกรรมการฯไดส้ ารองเงนิจ านวนหนึง่ส าหรบันกัศึกษาท่ีมีความจ าเป็นดา้นการเงนิ สามารถแจง้ความ

จ านงการขอรบัทนุ โดยเขยีนเป็นจดหมายถึงคณะกรรมการพฒันาการศึกษาปฐมวัยวอลดอรฟ์ ประเทศ

ไทย ย่ืนจดหมายกบัผูป้ระสานงานไดห้ลงัจากเทอมที่หนึง่เป็นตน้ไป 
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รายละเอียดเน้ือหาหลกัสตูร 

สว่นท่ี 1 การศึกษาทัว่ไปตามแนวทางมนษุยปรชัญา     

กลุม่ท่ี 1 40% 
มิตดิา้นจิตวิญญาณของมนษุย ์
วิวัฒนาการแห่งจิตส านกึ 
สิ่งท่ีด ารงอยู่ในเชิงจิตวิญญาณ 
ธาตอุารกัษ ์
การพฒันาดา้นในและวิถีทางจิตวิญญาณของคร ู

กลุม่ท่ี 2 40% 
การลงมาเกิดและพฒันาการเด็ก 
วงจรชีวิต ชีวประวัตแิละวิถีกรรม  
การศึกษาเกี่ยวกบัการสมัผสัรบัร ู ้
สขุภาพ 
ความพรอ้มในการเรียนระดบัประถม 
ปัญหาทางดา้นพฒันาการ 

กลุม่ท่ี 3 20% 
วงจรแห่งปีและการจดัเทศกาล 
จงัหวะแห่งจกัรวาล ดาวนพเคราะห ์และจกัรราศึ 

พ้ืนนสิยั/ธาตเุจา้เรือน 
ความสมัพนัธท์างสงัคมและการสรา้งชมุชน 

            

สว่นท่ี 2 การปฏิบติัในงานอนบุาลวอลดอรฟ์        

กลุม่ท่ี 1 30% 
การสงัเกตเด็ก 
การศึกษาเด็ก 
ภาพเขยีนของเด็ก 

กลุม่ท่ี 2 20% 
การเลียนแบบ 
พฒันาการและการเรียนรู ้: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
งานของคร ู
การเลน่: การเขา้ใจสถานการณแ์ละพลวัตการเลน่ของเด็ก    
วิธีการชี้น าเด็ก/บทบาทของคร ู

กลุม่ท่ี 3 40% 
การเคลื่อนไหวและกิจกรรมวงกลม 
เกมส ์         
การจดัเทศกาลส าหรบัเด็ก 
จงัหวะในอนบุาล     
การเลา่เร่ืองและบทกวี 

กลุม่ท่ี 3 (ตอ่) 
ตุก๊ตาหุ่น    

อารมณข์องเสียงดนตรีคูท่ี่ 5 
การเขยีนรปู การระบายสี และการป้ันส าหรบัเด็ก 



ของเลน่ วัสดอุปุกรณ ์และหอ้งอนบุาล 

กลุม่ท่ี 4 10% 
การท างานกบัผูป้กครอง 
การท างานกบัผูร้่วมงาน 
การจดัการและการบริหารโรงเรียน 

     

สว่นท่ี 3 ศิลปะและงานฝีมือ      

กลุม่ท่ี 1 งานฝีมือ 50% 
การตดัเย็บ 
การถกันติติง้ 
การท าต ุก๊ตาผา้(ต ุก๊ตาตัง้โตะ๊ หุ่นชกั) 
การยอ้มสีธรรมชาติ 
การท าผา้สกัหลาด 
การท าภาพจากขนแกะหรือวัสดใุกลเ้คียง 

กลุม่ท่ี 2 ศิลปะ 50% 
จิตตลีลา 
สีน า้ 
การวาดภาพ 
รอ้งเพลง 
การเลน่พิณเจ็ดสาย 
ป้ันดินเหนยีว ขีผ้ึ้ง          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส าหรบัผ ูส้มคัรสญัชาติไทย 

 

ใบสมคัรการอบรมครปูฐมวยัวอลดอรฟ์ร ุน่ท่ีสาม 

 

(ตลุาคม ๒๕๕๕ – เมษายน ๒๕๕๘) 

 
ชือ่-นามสกลุ............................................................................................................................ 
(ชือ่-นามสกลุเป็นภาษาองักฤษ)…………………………………………………… 

 

ที่อยู่............................................................................................................................................ 
      ............................................................................................................................................ 

     ………………………………………………………… 
ที่อยู่ส าหรบัตดิตอ่ทางไปรษณีย.์......................................................................................... 
     ............................................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท.์.................................................................................................................. 
อีเมล........................................................................................................................................... 
สถานที่ท างาน/ที่ตัง้............................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................... 
เกิดเมื่อ..............................................................อาย.ุ................................................................ 

 
ค ารบัรอง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ามีสขุภาพดทีัง้กายและใจ 
ขา้พเจา้มีความประพฤติดเีป็นที่ยอมรบัทัง้ทางสงัคมและกฎหมาย 

 

 
                                     ลายมือชือ่/วนัที่......................................................... 

 
(เซ็นชือ่รับรองเมือ่เขา้อบรมปฐมนเิทศ) 

เอกสารประกอบอยา่งละ ๑ ชดุ 

- รายละเอียดสว่นบคุคลโดยย่อ(Resume) 
- เขยีนอตัชีวประวัตคิวามยาวประมาณ ๑-๒ หนา้กระดาษเอสี่  กลา่วถึงประสบการณช์ีวิต เป้าหมาย อดุม

คตชิีวิต ประวัตกิารท างาน การศึกษา ฯลฯและที่ส าคญัตอบค าถามสองขอ้คือ รู้จักการศึกษาวอลดอร์ฟน้ี

ไดอ้ย่างไร?  และท าไมจึงเขา้อบรมในคอร์สน้ี? 

- รปูถ่าย ๑ รปู (แสกนสง่มาทางอีเมลพรอ้มกนั) 
หมายเหต:ุ กรณุาระบหุมายเลขโทรศพัทใ์หช้ดัเจน กรณีที่ผูป้ระสานงานอาจจะตดิตอ่เพื่อขอทราบขอ้มลูบางอย่าง 

กรณุาสง่เอกสารการสมคัรมาทางอีเมล ที่  aerawimas@gmail.com และ cc: to 

abhinpon@hotmail.com 
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