นวตกรรมเชิงคุณภาพมอนเทสซอรี การศึกษาเพื่อเปลีย่ นแปลงสั งคม

รายละเอียดหลักสู ตร Graduated Diploma Montessori Internationale

แพทย์หญิง มาเรี ย มอนเทสซอรี เริ่ มการพัฒนางานจากจุดตั้งต้นคือการเยียวยาเด็กสมองพิการและด้อย
สติ ปัญญาในโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ งของประเทศอิ ตาลี เมื่ อกว่า ๑๐๐ ปี มาแล้ว ปั จจุ บันวิ ธีการและ
เครื่ องมือต่างๆนํามาใช้ในโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาส่ งเสริ มเด็กทัว่ ไปจนถึงเด็กปั ญญาเลิศให้โอกาสเด็ก
สามารถพัฒนาเต็มศักยภาพได้จริ ง การจัดการศึกษาตามแนวทางมอนเทสซอรี ได้รับการยืนยันด้วย
ข้อมูลทางสมองและนักปฏิรูปการศึกษาว่ามีความเหมาะสมและสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่อสังคมใน
อนาคตได้เป็ นอย่างดียิ่ง

องค์ กรมอนเทสซอรีสากล หรื อ เอเอ็มไอ Association Montessori Internationale

ก่อตั้งโดย
แพทย์หญิงมาเรี ยและบุตรชายของท่านคือมาริ โอ มอนเทสซอรี มอน
เทสซอรี สากลหรื อเอเอ็มไอเป็ นองค์กรนานาชาติที่มีอาํ นาจหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบการจัดการศึกษาระบบมอนเทสซอรี และการฝึ กอบรมครู มอนเทสซอรี ทว่ั โลก
โดย
เป้าหมายหลักของเอเอ็มไอคือดํารงค์และรักษาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักการและปรัชญาของ
มอนเทสซอรี ที่เผยแพร่ ไปอย่างหลากหลายให้มีมาตรฐานเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ของชีวิตมนุษย์

The Association Montessori Internationale (AMI)

มอนเทสซอรีสากลในประเทศไทย Montessori Teacher Education in Thailand

การพัฒนาครู มอนเทสซอรี สากลในประเทศไทยเริ่ มเมื่อปี การศึกษา ๒๕๔๙ หลังจากที่ คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ในขณะดํารงค์
ตําแหน่งเลขาธิ การสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทดลองใช้มอนเทสซอรี เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโรงเรี ยน
ในเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐมเขต ๑ ห้องเรี ยนทดลองได้รับการประเมินเป็ น Best Practise และต่อมารับการประเมินภายนอก
ด้วยคะแนน ๙๙.๒๘ ผลสําเร็จของการทดลองทําให้โรงเรี ยนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัว ในปี การศึกษา ๒๕๕๑ ดร.
จรวยพร ธรณิ นทร์ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การจึงอนุมตั ิความร่ วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาครู ผบู ้ ริ หารและบุคลากรทางการศึกษา
และมอนเทสซอรี สากล ซึ่ งทั้งสองฝ่ ายมีเป้าหมายสร้างโอกาสและทางเลือกแก่เด็กและผูป้ กครองเพื่อเข้าถึงการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพครู การส่ งเสริ มการจัดการศึกษาด้วยมาตรฐานสากล และการสร้างวิทยากรสากลสัญชาติไทย
เพื่อความต่อเนื่ องของการพัฒนางานในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซี ยน

การเรี ยนการสอนมอนเทสซอรี The Montessori Approach

“กระบวนวิธีมอนเทสซอรี เป็ นระบบการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นจากผลสังเกตการณ์ความต้องการทางกายภาพและจิตวิทยาแต่ละ
ระยะของพัฒนาการเด็กด้วยประสงค์เพื่อช่วยเด็กให้ทาํ งานใหญ่มหาศาลคือสร้างสมสิ่ งอันจําเป็ นต่อตนเองจากเด็กไปสู่ ความเป็ น
ผูใ้ หญ่อย่างสมบูรณ์” Dr. Maria Montessori, Education for Human Development
หลักสู ตรครู อนุบาลมอนเทสซอรี สากลเป็ นหลักสู ตรนานาชาติ วิทยากรบรรยายด้วยภาษาอังกฤษ (มีการแปลต่อเนื่องในขณะ
บรรยาย)
เวลาเรี ยนของหลักสู ตรปี ละ ๒ ภาคเรี ยนเป็ นเวลา ๒ ปี กําหนดเวลาระหว่างปิ ดภาคการศึกษา นิสิตทุกคนเข้าฟังบรรยายโดยมีเวลา
เรี ยนไม่ต่าํ กว่า ๙๐ เปอร์เซนต์ และเวลาฝึ กปฏิบตั ิใช้อุปกรณ์พร้อมการดูแลไม่นอ้ ยกว่า ๑๔๐ ชัว่ โมง การสังเกตชั้นเรี ยนมอนเทส
ซอรี สากลและการฝึ กสอนในชั้นเรี ยนมอนเทสซอรี สากลอาจปฏิบตั ิในประเทศหรื อต่างประเทศก็ได้

หลักสู ตรครู อนุบาลเอเอ็มไอ และ เนื้อหาวิชา The Courses and Course Overview
จิตวิทยา พัฒนาการเด็ก และ ทฤษฎี หลักการมอนเทสซอรี
กิจกรรมเพื่อชีวติ และการเรี ยนรู ้เพื่อทักษะที่จาํ เป็ นต่อชิวติ
พัฒนาการของประสาทรับรู ้
พัฒนาการของภาษาพูดและภาษาเขียน
คณิ ตศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลป ชีววิทยา และดนตรี
การฝึ กปฏิบตั ิการสอนพร้อมอุปกรณ์
การสังเกตการณ์ช้ นั เรี ยนมอนเทสซอรี สากล
การฝึ กสอนในห้องเรี ยนมอนเทสซอรี สากล
การผลิตอุปกรณ์
คู่มือครู

การรับสมัคร Admission

การรับสมัครมี ๒ กรณี ดังนี้ คือ ผูส้ มัครมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี สาขาการศึกษา สมัครประเภท ภาคปกติ ส่วนผูส้ มัครซึ่งมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี สาขาอื่นๆ
หรื อมีวฒ
ุ ิต่าํ กว่าแต่แสดงคุณสมบัติที่เชื่อมัน่ ว่าจะประสบความสําเร็ จในการเรี ยนหลักสูตรได้ สมัครประเภทภาคสมทบ

การลงทะเบียน Course Fees ค่ าเล่ าเรียนตลอดหลักสู ตร รวมค่ าสมาชิกสมาคมวิชาชีพมอนเทสซอรีสากลปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐

ค่าสมาชิคสมาคม MAT และ AMI ๙,๐๐๐ บาท
ค่าเล่าเรี ยน
จ่ายงวดเดียว
๑๒๙,๐๐๐ บาท หรื อ
แบ่งจ่ายสามงวด
๑๕๙,๐๐๐ บาท
(งวดหนึ่ง ๕๙,๐๐๐ บาท งวดสอง ๕๐,๐๐๐ บาท งวดสาม ๕๐,๐๐๐ บาท)

ทีพ่ กั นักเรียน* (รวมรับส่ งสนามบินและศู นย์ อบรมในวันทําการ)

ห้องเดี่ยว (ต่อคน) เดือนละ
๑๑,๕๐๐ บาท
ห้องคู่ (ต่อคน) เดือนละ
๖,๕๐๐ บาท
* อาจเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

กําหนดเวลาเรียน Courses Schedule
สงวนการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาเรี ยนโดยแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิในห้องเรี ยน รวม ๒๒ สัปดาห์
ภาคเรี ยน ที่ ๑: ๔ ตุลาคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ภาคเรี ยน ที่ ๒: ๒๐ มีนาคม - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ภาคเรี ยน ที่ ๓: ๔ ตุลาคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ภาคเรี ยน ที่ ๔: ๒๐ มีนาคม - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การสังเกตการณ์และการฝึ กสอน รวม ๘ สัปดาห์ กําหนดวันที่เหมาะสมและสถานที่โดยผูอ้ าํ นวยการฝึ กร่ วมกับนักศึกษาแต่ละคน
มกราคม,กรกฎาคม, พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ศูนย์ ฝึกอบรม Course Venue

ศูนย์พฒั นาการศึกษาระบบมอนเทสซอรี ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ วัดมิ่งเมืองพลาราม ถนนเพลินจิต ต.เมืองพล อ. พล จ. ขอนแก่น

ติดต่ อ Contact us

Telephone: (66) 0870035018, 089437712, 0814302428, 0813754930,
Email: montessoriassothailand@gmail.com

