โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ แนวคิดระบบมอนเทสซอรี
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
“การพัฒนา Executive Functions (EF) ทักษะสมองด้านการคิดบริ หารจัดการ”

๑. ความเป็ นมา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่ วมกับสมาคมมอนเทสซอริ แห่งประเทศไทยได้จดั ทาโครงการ พัฒนา
ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อน เพื่อสนับสนุนโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาโดยใช้แนวคิดระบบมอนเทสซอรี ระดับ
ปฐมวัยและระดับประถมศึกษา อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบนั ผลพัฒนาพบว่า การเรี ยนการสอนระบบ
มอนเทสซอรี สามารถพัฒนาศักยภาพสูงสุดของผูเ้ รี ยนได้ ตรงกับนโยบายการจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้
เกิดสัมฤทธิในผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง การเรี ยนรู ้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้ความสนใจกับความต้องการตามธรรมชาติของนักเรี ยน
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กและนักเรี ยน โดยมีครู เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมสิ่ งแวดล้อมและอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับวัย
ของผูเ้ รี ยนแนะนา ช่วยเหลือให้เด็กเรี ยนรู ้เต็มศักยภาพทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาเด็กในระดับปฐมวัย
ที่ได้รับการพัฒนาด้วยการเรี ยนการสอนระบบมอนเทสซอรี พร้อมที่จะเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วเมื่อเข้าสู่ระดับประถมศึกษา การ
จัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนมีประสิ ทธิภาพเด็กและนักเรี ยนมีความสุข สนใจการเรี ยนรู ้ และเชื่อมัน่ ว่าผลสัมฤทธิของ
เด็กประถมศึกษาจะสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญในอนาคต ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พบความสัมพันธ์กบั การพัฒนา EF (Executive
Functions) ซึ่งเป็ นกระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู ้สึก และการ
กระทา เช่น การยั้งใจคิดไตร่ ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุน่ ทางความคิด การตั้งเป้ าหมาย วางแผน ความมุ่งมัน่ การ
จดจาและเรี ยกใช้ขอ้ มูลอย่างมีประสิ ทธิภาพ การจัดลาดับความสาคัญของเรื่ องต่างๆ และการทาสิ่ งต่างๆ อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน
จนบรรลุความสาเร็ จ ซึ่งเป็ นทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้ มีความสาคัญยิง่ ต่อทั้งความสาเร็ จในการเรี ยน การทางาน รวมทั้ง
การมีชีวติ ครอบครัว ทักษะ EF นี้นกั วิชาการระดับโลกชี้วา่ มีความสาคัญที่สุดต่อมนุษย์ในอนาคต เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของโรงเรี ยนในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนการพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้แนวคิดของมอน
เทสซอรี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ตลอดจนการเตรี ยมการเพื่อสร้างความชานาญให้แก่บุคลากรระดับวิทยากรพี่เลี้ยง
และวิทยากรไทยระดับสากลในอนาคตในปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ สมาคมมอนเทสซอรี แห่งประเทศไทยจึงกาหนดการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาสมรรถนะ ศึกษานิเทศก์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน และครู ผสู ้ อนปฐมวัยและประถมศึกษา
ด้านความรู ้ความเข้าใจและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาการสอนและวิธีสร้าง EF คุณสมบัติดา้ นทักษะ
สมองทางการคิดบริ หารจัดการแก่ผเู ้ รี ยน โดยใช้กระบวนการระบบมอนเทสซอรี ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กด้าน EF ทักษะสมองทางการคิดบริ หารจัดการ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ผูบ้ ริ หาร และศึกษานิเทศก์ (หลักสูตรการบริ หารและนิเทศ) จานวน ๑๕ คน
๓.๒ ครู ปฐมวัยและประถมศึกษา (หลักสูตรเตรี ยมวิทยากร) จานวน ๒๐ คน
๓.๓ ครู ปฐมวัย/ประถมศึกษาเพื่อเปิ ดห้องเรี ยนใหม่(หลักสูตรเบื้องต้น) จานวน ๒๐ คน
๓.๓ครู ปฐมวัย/ประถมศึกษาเพื่อพัฒนาห้องเรี ยนให้มีคุณภาพ(หลักสูตรระดับทุติยภูมิ) จานวน ๒๐ คน

๔. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๔.๑ ประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาการสอนโดยใช้แนวคิดระบบมอนเทสซอรี
๔.๒ ฝึ กปฏิบตั ิงานในหน้าที่ผนู ้ ิเทศ ครู ผสู ้ อน ครู ผชู ้ ่วยสอน
๕. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ศึกษานิเทศก์ ครู ปฐมวัย และประถมศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการ สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาการสอนและวิธีสร้าง EF คุณสมบัติดา้ นทักษะสมองทางการคิดบริ หารจัดการแก่ผเู ้ รี ยน โดยใช้แนวคิดระบบมอน
เทสซอรี ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
๖. วันและสถานทีจ่ ดั ประชุม
๖.๑ หลักสูตรเตรี ยมวิทยากร ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๖.๒ หลักสูตรการบริ หารและนิเทศ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
๖.๓ หลักสูตรครู ปฐมวัยเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๖.๔ หลักสูตรครู ประถมศึกษาเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๖.๕ หลักสูตรครู ปฐมวัยระดับทุติยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๖.๖ หลักสูตรครู ประถมศึกษาระดับทุติยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ฝึกอบรมมอนเทสซอรี ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ วัดมิ่งเมืองพลาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
๗. ค่ าใช้ จ่าย
ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวันและของว่าง
๗.๑ หลักสูตรเตรี ยมวิทยากร ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๗.๒ หลักสูตรการบริ หารและนิเทศ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาท)
๗.๓ หลักสูตรครู เบื้องต้น ๑๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๗.๔ หลักสูตรครู ระดับทุติยภูมิ ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๘. ผู้รับผิดชอบ
สมาคมมอนเทสซอริ แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๔๓-๗๗๑๒ /๐๘-๙๗๑๕-๘๗๕๒/๐๘-๑๓๗๕-๔๙๓๐
อีเมล์ montessoriassothailand@gmail.com หรื อ kannekarbutt1@gmail.com

