โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ แนวคิดระบบมอนเทสซอรี
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

“AMI Administration Course 2018 หลักสู ตรการบริหารมอนเทสซอรีสากล”

๑. ความเป็ นมา
สมาคมมอนเทสซอริ แห่งประเทศไทยได้จดั ทําโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
และเพื่อสนับสนุนโรงเรี ยนและหน่วยงานที่จดั การศึกษาและพัฒนามนุษย์โดยใช้การเรี ยนการสอนระบบ
มอนเทสซอรี อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปั จจุบนั ผลพัฒนาพบว่าการเรี ยนการสอนระบบ
มอนเทสซอรี สามารถพัฒนาศักยภาพสู งสุ ดของผูเ้ รี ยนได้
สอดคล้องนโยบายชาติเพื่อพัฒนามนุษย์ให้
สมบูรณ์และตรงกับนโยบายการจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การต้องการ โดยเกิดผลสัมฤทธิ์ ในผูเ้ รี ยน
อย่างแท้จริ ง การเรี ยนรู ้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ให้ความสนใจกับความต้องการตามธรรมชาติของนักเรี ยน
ส่ งเสริ มพัฒนาการทางสมองและทักษะทางสังคม
โดยมีครู เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมสิ่ งแวดล้อมและอุปกรณ์ได้
เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน ให้การแนะนํา ช่วยเหลือซึ่งทําให้เด็กเรี ยนรู ้เต็มศักยภาพทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา เด็กในระดับปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาด้วยการเรี ยนการสอนระบบมอนเทสซอรี
พร้อมที่จะเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วเมื่อเข้าสู่ ระดับประถมศึกษาและเด็กประถมศึกษามีทกั ษะทางสังคม สนใจ
รักการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทั้งยังมีผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการสู งมาก
เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรี ยนในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง และขับเคลื่อนการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้แนวคิดของมอนเทสซอรี สาํ หรับมนุษย์ตลอดชี วติ ตลอดจนการเตรี ยมการ
เพื่อสร้างความชํานาญให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของไทย ในด้านงานการบริ หาร
นิเทศสนับสนุน
และยกระดับคุณภาพ การจัดการเรี ยนการสอนและสามารถเปิ ดห้องเรี ยนมอนเทสซอรี ใหม่ ให้เป็ นไปอย่าง
รวดเร็ วและมัน่ คง
สมาคมมอนเทสซอรี แห่งประเทศไทยได้รับความร่ วมมือจาก Association
Montessori Internationale จัดหลักสู ตรการบริ หารการจัดการเรี ยนการสอนมอนเทสซอรี (The AMI
Montessori School Administrators Certificate Course) สําหรับฝ่ ายงานบริ หารและนิเทศการ
สอน โดยมีเป้ าหมาย ให้ผบู ้ ริ หารและนิเทศมีทกั ษะและเครื่ องมือในการสนับสนุ นฝ่ ายการสอนและวิชาการ
ให้การจัดการเรี ยนการสอนแต่ละวันเป็ นไปอย่างราบรื่ น สามารถบริ หารจัดการนิเทศติดตาม สนับสนุน ครู
เด็ก และผูป้ กครองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมที่มีความสําเร็ จตามข้อกําหนดของ
หลักสู ตร จะได้รับคุณวุฒิการบริ หารมอนเทสซอรี สากล (the AMI Montessori School
Administrators Certificate )
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาสมรรถนะ ด้านความรู ้ความเข้าใจและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
และนิเทศสนับสนุนการพัฒนาการเรี ยนการสอนระบบมอนเทสซอรี

๓. เป้ าหมาย
ผูร้ ับผิดชอบด้านการกําหนดและวางแผนด้านนโยบาย การบริ หาร และนิเทศสนับสนุนการจัด
การศึกษาและผูส้ นใจ จากหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชน จํานวน ๘๐ คน
๔. กิจกรรม
๔.๑ บรรยาย ๓๘ ชัว่ โมง
๔.๒ สัมมนา ๓๘ ชัว่ โมง
๔.๒ ศึกษาด้วยตนเอง ๑๕ ชัว่ โมง
๔.๓ ศึกษาห้องเรี ยนจริ ง ๓ ชัว่ โมง
๕. วิทยากร

ผูเ้ ชี่ยวชาญจาก Association Montessori Internationale
Mrs. Christine Harrison, Mr. Bill Conway และ
ทีมงานผูเ้ ชี่ยวชาญและชํานาญการสมาคมมอนเทสซอรี แห่งประเทศไทย

๖. หลักสู ตร

๕.๑ Global Montessori
๕.๒ Montessori Pedagogy
๕.๓ Working with Teachers
๕.๔ Visionary School Leadership
๕.๕ Montessori Compared to Mainstream
๕.๖ Observation (skills)
๕.๗ Strategic Planning
๕.๘ Supporting Staff through Mentoring
๕.๙ Quality Assurance
๕.๑๐ Communication for Cohesion
๕.๑๑ Removing Obstacles to School Growth
๕.๑๒ Community Involvement

๗. วัน เวลา และ สถานที่
ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น
ณ. ห้องประชุมโรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

๘. ค่ าใช้ จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม สามารถเลือกปฏิบตั ิได้ ดังนี้
๘.๑ เฉพาะค่าวิชาการ
เป็ นเงินจํานวน
๒๑ ,๙๐๐ บาท
๘.๒ ค่าวิชาการ ที่พกั และอาหาร รวมเป็ นเงินจํานวน
๓๓, ๔๐๐ บาท
๘.๓ ค่าวิชาการและค่าที่พกั
รวมเป็ นเงินจํานวน
๓๒,๗๐๐ บาท
๘.๔ ค่าวิชาการและค่าอาหาร
รวมเป็ นเงินจํานวน
๒๔, ๗๐๐ บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกประเภทดังนี้
ค่าวิชาการ จํานวนเงิน ๒๑,๙๐๐ บาท
ค่าที่พกั จํานวนเงิน
๑๐, ๘๐๐ บาท (วันที่ ๑-๑๐ มค.รวมอาหารเช้า)
ค่าอาหาร จํานวนเงิน ๒, ๘๐๐ บาท (กลางวัน เย็น และของว่าง)
๙. การลงทะเบียน
๙.๑ รับใบสมัครได้จากสํานักงานอีเลคโทรนิค montessoriassothailand.org
๙.๒ ส่ งใบสมัครเพื่อลงทะเบียน montessoriassothailand@gmail.com
๙.๓ จ่ายเงินทางบัญชีธนาคาร ชื่ อบัญชี สมาคมมอนเทสซอรี แห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุ งไทย สาขากระทรวงศึกษาธิ การ เลขที่บญั ชี ๐๕๙ ๐ ๐๖๔๐๓ ๗
๙.๔ แจ้งการจ่ายเงิน montessoriassothailand@gmail.com ไลน์ ๐๘๑๓๗๕๔๙๓๐
หมายเหตุ เพื่อรั บประกันการลงทะเบียนและจองห้ องพักโรงแรมอิ นภาวา
กรุ ณาติดต่ อฝ่ ายฝึ กอบรม (โทร ๐๘๑๓๗๕๔๙๓๐) ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๐. ผู้รับผิดชอบ
สมาคมมอนเทสซอริ แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
๐๘-๑๙๔๓-๗๗๑๒ /๐๘-๙๗๑๕-๘๗๕๒/ ๐๘-๑๓๗๕-๔๙๓๐
อีเมล์
montessoriassothailand@gmail.com หรื อ kannekarbutt1@gmail.com.
------------------------------------------------------------

