หลักสู ตรมอนเทสซอรีสากลการพัฒนาบุคลากรและวิทยากรไทยระดับงานปฐมวัย (๓-๖ ปี )
Thailand AMI 3-6 Professional Development/Training of Trainers Programme

ความเป็ นมา Background
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงครู เอเอ็มไอปฐมวัย ( เด็กอายุ ๓-๖ ปี ) เริ่ มให้การอบรมครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๙ และได้ดาํ เนิน
ต่อเนื่องมารวมถึงการอบรมหลักสูตรครู ประถมศึกษามอนเทสซอรี ในปี ๒๕๕๕ ปัจจุบนั มีโรงเรี ยนที่นาํ การเรี ยนการสอนระบบมอน
เทสซอรี ไปใช้พฒั นาเด็ก ปรากฎผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น เป็ นตัวอย่างของ
แหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับนวตกรรมซึ่งกําลังพัฒนาอยูท่ ุกภูมิภาค และเพื่อให้การพัฒนางานด้านการ
ดําเนินงาน การสนับสนุนครู และโรงเรี ยน ศึกษานิเทศก์และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนได้รับความรู ้ความ
เข้าใจและแนวทางจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการนิเทศน์และบริ หารโรงเรี ยนจึงได้จดั หลักสูตรการ
บริ หารควบคู่ไปกับหลักสูตรครู ดงั กล่าว ซึ่งหวังว่าการดําเนินงานต่างๆจะสามารถขยายผล มี
ความมัน่ คงและต่อเนื่องไป
ภาพรวม Overview
การพัฒนางานการเรี ยนการสอนระบบมอนเทสซอรี ในประเทศไทยก้าวหน้ามาจนมีความพร้อมที่จะรับ
การพัฒนาเพื่อให้มีบุคคลากรของชาติที่จะสามารถทําหน้าที่บริ หารจัดการและให้การฝึ กอบรมโดย
วิทยากรสัญชาติไทย สมาคมมอนเทสซอรี สากลได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อตอบสนองความสําเร็ จของ
ผูเ้ ข้าร่ วมการฝึ กอบรมแต่ละคน ให้สามารถจัดการฝึ กอบรมอย่างมีคุณภาพในศูนย์ฝึกของตนเอง รวมถึง
ผูใ้ ห้การนิเทศน์ สนับสนุนและที่ปรึ กษาด้านการบริ หารจัดการคุณภาพโรงเรี ยน
ตําแหน่ งคณะวิทยากรเอเอ็มไอ
ระดับของคณะวิทยากรเอเอ็มไอซึ่งจะรองรับผูเ้ ข้าร่ วมการฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและวิทยากรไทยฯ ดังนี้
ผู้อาํ นวยการฝึ กมอนเทสซอรีสากล AMI Director of Training
ผูอ้ าํ นวยการฝึ กมอนเทสซอรี สากลคือฑูตของเอเอ็มไอ รักษามาตรฐานของเอเอ็มไอตลอดเวลาและรับผิดชอบจัดการกิจกรรมทุกประการ
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามข้อกําหนดและการตกลงที่ปรากฏตามเอกสารหลักสูตร ผูอ้ าํ นวยการฝึ กมอนเทสซอรี สากลรับผิดชอบการ
ดําเนินการของศูนย์ฝึกอบรมได้ ผูอ้ าํ นวยการฝึ กมอนเทสซอรี สากลจะได้รับการรับรองในฐานะผูอ้ าํ นวยการฝึ กมอนเทสซอรี สากลใน
ประเทศไทยและนานาชาติ
รองวิทยากรฝึ กมอนเทสซอรีสากล AMI Auxiliary Trainer
รองวิทยากรฝึ กมอนเทสซอรี สากลปฏิบตั ิงานภายใต้การดูแลของผูอ้ าํ นวยการฝึ กมอนเทสซอรี สากล โดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเกือบทุก
ประการในการให้การฝึ กอบรมตามหลักสูตร เป็ นระดับก่อนที่จะได้รับคุณวุฒิผอู ้ าํ นวยการฝึ กมอนเทสซอรี สากล ทําหน้าที่เป็ น “ผูช้ ่วย”
ผูอ้ าํ นวยการฝึ กสากลในกรณี ที่หลักสูตรมีผเู ้ ข้ารับการอบรมจํานวนมาก รองวิทยากรฝึ กมอนเทสซอรี สากลสามารถให้การอบรมและ
วุฒิบตั ร หลักสูตรผูช้ ่วยครู "Assistant Certificate" และสามารถดูแลการสอบหลักสูตรครู ได้
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วิทยากรบรรยาย AMI Course Lecturer
บุคคลซึ่งสามารถให้การบรรยายและหรื อดูแลการฝึ กปฏิบตั ิของหลักสูตรเอเอ็มไอเมื่อมีคุณสมบัติดงั นี้
• เป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิเอเอ็มไอในระดับที่หลักสูตรดําเนินการ
• เป็ นบุคคลซึ่งมีประสบการณ์สอนในห้องเรี ยนอย่างน้อย ๓ ปี และผูอ้ าํ นวยการฝึ กรับรองคุณภาพห้องเรี ยน
• เป็ นบุคคลซึ่งสามารถให้คาํ บรรยายอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่งตามหลักวิชาการมอนเทสซอรี
• เป็ นบุคคลที่มีความรู ้กว้างขวางตรงกับหมวดวิชานั้นๆ
วิทยากรผู้ช่วยหลักสู ตร AMI Course Assistant
บุคคลซึ่งสามารถทําหน้าที่วทิ ยากรผูช้ ่วยหลักสูตรเอเอ็มไอเมื่อมีคุณสมบัติดงั นี้
• เป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิเอเอ็มไอในระดับที่หลักสูตรดําเนินการ
• เป็ นบุคคลซึ่งให้ความสนใจในรายละเอียดโดยเฉพาะด้านการจัดเตรี ยมสิ่ งแวดล้อมพื่อการเรี ยนรู ้และการทําอุปกรณ์
• มีประสบการณ์ในห้องเรี ยนอย่างน้อย ๓ ปี ทําหน้าที่ดูแลการฝึ กปฏิบตั ิของหลักสูตรเออ็มไอโดยการแนะนําของผูอ้ าํ นวยการฝึ กสากล
ผู้ตรวจ/อ่ านคู่มือครู หลักสู ตร เอเอ็มไอ AMI Album Readers
บุคคลซึ่งสามารถทําหน้าที่อ่านคูม่ ือครู หลักสูตรเอเอ็มไอเมื่อมีคุณสมบัติดงั นี้
• เป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิเอเอ็มไอในระดับที่หลักสูตรดําเนินการ
• เป็ นบุคคลซึ่งให้ความสนใจในรายละเอียดและมีคู่มือครู ของตนเองคุณภาพสูง
• เป็ นบุคคลที่มีประสบการณ์ในห้องเรี ยนในระดับที่คู่มือครู ตอ้ งได้รับการตรวจ
วิทยากรสอบเอเอ็มไอแห่ งชาติ (ประเทศไทย) AMI National Examiner (Thailand)
วิทยากรสอบเอเอ็มไอแห่งชาติ (ประเทศไทย) จะได้รับการรับรองจากเอเอ็มไอเพื่อดูแลการสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบตั ิสาํ หรับ
หลักสูตรครู ทั้งในส่วนงานของรัฐหรื อเอกชน บทบาทหน้าที่น้ ีเปิ ดให้บุคคลกรฝ่ ายงานนิเทศน์และบริ หารโรงเรี ยนซึ่งมีวฒ
ุ ิเอเอ็มไอ โดย
ไม่ตอ้ งมีประสบการณ์สอนมอนเทสซอรี ในห้องเรี ยน ๓-๕ ปี และถ้ามีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วยจะเป็ นประโยชน์ยงิ่ ขึ้น
การสอบหลักสูตรครู เอเอ็มไอดําเนินการโดยการรับรองของผูอ้ าํ นวยการฝึ กฯ
ทีป่ รึกษามอนเทสซอรีสากลแห่ งชาติ (ประเทศไทย) AMI Consultant (Thailand)
ที่ปรึ กษามอนเทสซอรี สากลแห่งชาติ (ประเทศไทย) จะได้รับการรับรองจากเอเอ็มไอเพื่อให้สามารถจัดการพัฒนาบุคลากรและ
สนับสนุนครู และการจัดการเรี ยนการสอนมอนเทสซอรี ในโรงเรี ยน อาจเป็ นบุคคลากรที่ปฏิบตั ิงานในระบบรัฐหรื ออื่นๆมีวฒ
ุ ิมอนเทส
ซอรี สากล ไม่ตอ้ งมีประสบการณ์สอนในห้องเรี ยนมอนเทสซอรี คาดหวังว่าที่ปรึ กษามอนเทสซอรี สากลแห่งชาติเป็ นผูม้ ีความเข้าใจ
กระบวนการมอนเทสซอรี และการปฐมวัย และมุ่งมัน่ ในหลักการมอนเทสซอรี สากล เป็ นผูม้ ีพ้ืนฐานการให้บริ การครู และโรงเรี ยนและ
ถ้ามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะเป็ นประโยชน์ยงิ่ ขึ้น
ศึกษานิเทศก์ เอเอ็มไอแห่ งชาติ (ประเทศไทย) AMI School Supervisor (Thailand)
ศึกษานิเทศก์เอเอ็มไอเป็ นผูม้ ีความสามารถในการบริ หาร มีภาวะผูน้ าํ มีความรู ้ทางวิชาการและวุฒิมอนเทสซอรี เพื่อให้สามารถดูแลการ
เรี ยนการสอนระบบมอนเทสซอรี ในโรงเรี ยนต่างๆในประเทศไทย

ขั้นตอนการสมัคร
• ผูส้ มัครไม่จาํ เป็ นต้องพูดภาษาอังกฤษ ใช้การสื่ อสารผ่านล่าม
ข้ อกําหนด Requirements
• มีวฒ
ุ ิ AMI Primary (3-6) diploma
• ประสบการณ์สอนในห้องเรี ยนมอนเทสซอรี ๕ ปี หรื ออย่างน้อยสอนต่อเนื่อง ๓ ปี รับผิดชอบการเรี ยนการสอนเด็กคละอายุ ๓ ถึง ๖
ปี จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักการและวิธีปฏิบตั ิระบบมอนเทสซอรี มีความสามารถเหมาะสมต่อความสําเร็ จในการฝึ กอบรมฯ
• การอบรมเปิ ดให้แก่ผบู ้ ริ หารและศึกษานิเทศก์ซ่ ึงมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรและบริ หารจัดการครู มอนเทสซอรี และเป็ นผู ้
ซึ่งสนใจได้รับวุฒิการนิเทศน์เอเอ็มไอ เพื่อดูแลคุณภาพโรงเรี ยนซึ่งใช้นวัตกรรมมอนเทสซอรี สากล
• มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี เป็ นอย่างน้อย
• ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ๒๗๖,๐๐๐ บาท วิธีเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนสามารถเลือกปฎิบตั ิได้ ๒ วิธีดงั นี้คือ
๑.กําหนดจ่ายเงินค่าลงทะเบียน แบบ ๓ งวด
ครั้งแรก ๕๖,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่สอง ๑๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่สาม ๑๒๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๒. กําหนดจ่ายเงินค่าลงทะเบียน แบบ ๒ งวด
ครั้งแรก ๑๕๖,๐๐๐ บาท วันที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่สอง ๑๒๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๖๐
โดยโอนเงินผ่านธนาคารให้แก่
สมาคมมอนเทสซอริ แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุ งไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ บัญชีเลขที่ ๐๕๙ ๐ ๐๖๔๐๓ ๗
การสมัคร Application
• กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มการสมัคร
• ใบรับรอง ๓ ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ :
o ผูม้ ีอาํ นาจในสถานที่ทาํ งานหรื อผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนของท่าน ๑ ฉบับ
o ผูอ้ าํ นวยการฝึ กอบรมหลักสูตรของท่าน ๑ ฉบับ
o ผูอ้ าํ นวยการเขตพื้นที่หรื อ ผูร้ ับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากรของท่าน ๑ ฉบับ
• หนังสื อรับรองจากแพทย์
• หนังสื อรับรองสุขภาพตนเอง
• ประวัติและสําเนาคุณวุฒิ
ส่งเอกสารการสมัครถึงผูอ้ าํ นวยการหลักสูตร ไปรษณี ยอ์ ีเลคโทรนิค montessoriassothailand@gmail.com
เวลาเรียนปี ๒๕๕๙ Schedule 2016
๑๕ มิถุนายน- ๘ กรกฎาคม
เปิ ดรับสมัคร
๑๘- ๒๙ กรกฎาคม
สัมภาษณ์ผสู ้ มัคร และปฐมนิเทศน์หลักสูตร
๕ กันยายน – ๗ ตุลาคม
ผูเ้ ชี่ยวชาญเยีย่ มนิเทศน์โรงเรี ยนเป้ าหมาย ณ.ที่ต้ งั เพื่อยกระดับคุณภาพการเรี ยนการสอน ครั้งที่ ๑
๑๐-๒๑ ตุลาคม
สัมนาและฝึ กปฏิบตั ิการณ์ ครั้งที่ ๑

เวลาเรียนปี ๒๕๖๐ Schedule 2017
๒๐ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม
๖ มีนาคม - ๒๘ เมษายน
๔ – ๑๕ กันยายน
๑๘ กันยายน – ๒๙ ตุลาคม

ผูเ้ ชี่ยวชาญเยีย่ มนิเทศน์โรงเรี ยนเป้ าหมาย ณ.ที่ต้ งั เพื่อยกระดับคุณภาพการเรี ยนการสอนครั้งที่ ๒
สัมนาและฝึ กปฏิบตั ิการณ์ ครั้งที่ ๒
ผูเ้ ชี่ยวชาญเยีย่ มนิเทศน์โรงเรี ยนเป้ าหมาย ณ.ที่ต้ งั เพื่อยกระดับคุณภาพการเรี ยนการสอนครั้งที่๓
สัมนาและฝึ กปฏิบตั ิการณ์ ครั้งที่ ๓

เวลาเรียนปี ๒๕๖๑ Schedule 2018
๑๙ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม
๕ มีนาคม – ๒๗ เมษายน
๓- ๑๔ กันยายน
๑๗ กันยายน – ๒๖ ตุลาคม

ผูเ้ ชี่ยวชาญเยีย่ มนิเทศน์โรงเรี ยนเป้ าหมาย ณ.ที่ต้ งั เพื่อยกระดับคุณภาพการเรี ยนการสอนครั้งที่ ๔
สัมนาและฝึ กปฏิบตั ิการณ์ ครั้งที่ ๔
ผูเ้ ชี่ยวชาญเยีย่ มนิเทศน์โรงเรี ยนเป้ าหมาย ณ.ที่ต้ งั เพื่อยกระดับคุณภาพการเรี ยนการสอนครั้งที่ ๕
สัมนาและฝึ กปฏิบตั ิการณ์ ครั้งที่ ๕

สถานที่ Location

ศู นย์ พฒ
ั นาการเรียนการสอนระบบมอนเทสซอรี วัดมิง่ เมืองพลาราม ถฬเพลินจิต อ.พล จ.ขอนแก่น

กรอบคุณภาพงานวิทยากรแห่ งชาติ Qualifications Framework - AMI National Personal Development/Training of Trainers Program
ความคาดหมายจากการฝึ กอบรม ผูร้ ับการฝึ กอบรมทุกคน จะมีความสําเร็ จอย่างน้อยเมื่อเสร็จสิ้นการสัมนาและฝึ กปฏิบตั ิการณ์ระยะที่ ๕
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้:
ข้ อกําหนดหลัก ระดับวิทยากรแห่ งชาติ Core Requirements
• ได้รับการสัมภาษณ์และให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายคนจากผูเ้ ชี่ยวชาญสากลระดับสูง ๒ ท่าน
• ได้รับการปฐมนิเทศน์และวางแผนเป้ าหมายตนเองร่ วมกับหลักสูตร
• ได้รับการนิเทศน์หอ้ งเรี ยนของผูส้ มัคร ณ ที่ต้ งั โรงเรี ยนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญสากลระดับสูงเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ
• ร่ วมเรี ยนรู ้จากการสัมนา รับฟัง ทบทวน คิด พิจารณา วิเคราะห์ หลักการสู่การปฏิบตั ิอย่างมีคุณภาพ
• ฝึ กปฏิบตั ิการณ์และทบทวนการเรี ยนหลักสูตรครู ๑ รอบ
• เรี ยนรู ้เพื่อความเข้าใจทฤษฎีและการปฏิบตั ใิ นระดับลุ่มลึก
• เขียนคําบรรยายสําหรับหัวข้อที่เลือกบรรยายได้อย่างลึกซึ้ง
• ได้รับการฝึ กการทําหน้าที่ดูแลการฝึ กปฎิบตั ิและการให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยนหลักสูตรครู
• ได้รับการฝึ กหัดการตรวจ/อ่านคูม่ ือครู
• ได้รับการฝึ กหัดกระบวนการขั้นตอนการดูแลการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
กรอบคุณภาพงานวิทยากรนานาชาติ Qualifications Framework - AMI Training of Trainers Program
• ได้ให้การอบรมหลักสูตรระดับชาติครบตามกําหนดหลักสูตรและได้รับการตรวจเยีย่ มจากคณะกรรมการฝึ กอบรมเอเอ็มไอสากลใน
ระหว่างดําเนินการฝึ กอบรมอย่างน้อย ๓ ครั้ง
• ได้รับการรับรองเอกสารครบทุกหัวข้อตามกําหนดและมีผลงานการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับนวตกรรมมอนเทสซอรี ๒ เรื่ อง

