
 นวตกรรมเชิงคุณภาพมอนเทสซอรี การศึกษาเพ่ือเปลีย่นแปลงสังคม 

รายละเอยีดหลกัสูตร Graduated Diploma Montessori Internationale 

แพทยห์ญิง มาเรีย มอนเทสซอรี เร่ิมการพฒันางานจากจุดตั้งตน้คือการเยียวยาเดก็สมองพิการและดอ้ย

สติปัญญาในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงของประเทศอิตาลีเม่ือกว่า ๑๐๐ ปีมาแลว้ ปัจจุบันวิธีการและ

เคร่ืองมือต่างๆนาํมาใชใ้นโรงเรียนเพ่ือพฒันาส่งเสริมเด็กทัว่ไปจนถึงเด็กปัญญาเลิศใหโ้อกาสเด็ก

สามารถพฒันาเตม็ศกัยภาพไดจ้ริง การจดัการศึกษาตามแนวทางมอนเทสซอรีไดรั้บการยืนยนัดว้ย

ขอ้มูลทางสมองและนกัปฏิรูปการศึกษาว่ามีความเหมาะสมและสามารถพฒันาผูเ้รียนเพ่ือสังคมใน

อนาคตไดเ้ป็นอยา่งดียิ่ง   

องค์กรมอนเทสซอรีสากล หรือ เอเอม็ไอ Association Montessori Internationale 

The Association Montessori Internationale (AMI) ก่อตั้งโดย

แพทยห์ญิงมาเรียและบุตรชายของท่านคือมาริโอ มอนเทสซอรี มอน

เทสซอรีสากลหรือเอเอม็ไอเป็นองคก์รนานาชาติท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีดูแล

รับผิดชอบการจดัการศึกษาระบบมอนเทสซอรีและการฝึกอบรมครูมอนเทสซอรีทัว่โลก โดย

เป้าหมายหลกัของเอเอม็ไอคือดาํรงคแ์ละรักษาคุณภาพการจดัการศึกษาตามหลกัการและปรัชญาของ

มอนเทสซอรีท่ีเผยแพร่ไปอยา่งหลากหลายใหมี้มาตรฐานเพ่ือพฒันาความสมบูรณ์ของชีวิตมนุษย ์ 

มอนเทสซอรีสากลในประเทศไทย Montessori Teacher Education in Thailand 

การพฒันาครูมอนเทสซอรีสากลในประเทศไทยเร่ิมเม่ือปีการศึกษา ๒๕๔๙ หลงัจากท่ี คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ในขณะดาํรงค์

ตาํแหน่งเลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดท้ดลองใชม้อนเทสซอรีเพ่ือพฒันาคุณภาพเดก็ปฐมวยัโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นครปฐมเขต ๑ หอ้งเรียนทดลองไดรั้บการประเมินเป็น Best Practise และต่อมารับการประเมินภายนอก

ดว้ยคะแนน ๙๙.๒๘  ผลสาํเร็จของการทดลองทาํใหโ้รงเรียนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต่ืนตวั ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ดร. 

จรวยพร ธรณินทร์ปลดักระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมติัความร่วมมือระหวา่งสถาบนัพฒันาครูผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา

และมอนเทสซอรีสากล ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายสร้างโอกาสและทางเลือกแก่เดก็และผูป้กครองเพ่ือเขา้ถึงการพฒันาอยา่งเตม็

ศกัยภาพ โดยเนน้การพฒันาคุณภาพครู การส่งเสริมการจดัการศึกษาดว้ยมาตรฐานสากล และการสร้างวิทยากรสากลสญัชาติไทย 

เพ่ือความต่อเน่ืองของการพฒันางานในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

การเรียนการสอนมอนเทสซอรี The Montessori Approach 

“กระบวนวิธีมอนเทสซอรีเป็นระบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดข้ึนจากผลสงัเกตการณ์ความตอ้งการทางกายภาพและจิตวิทยาแต่ละ

ระยะของพฒันาการเดก็ดว้ยประสงคเ์พ่ือช่วยเดก็ใหท้าํงานใหญ่มหาศาลคือสร้างสมส่ิงอนัจาํเป็นต่อตนเองจากเดก็ไปสู่ความเป็น

ผูใ้หญ่อยา่งสมบูรณ์” Dr. Maria Montessori, Education for Human Development 

หลกัสูตรครูอนุบาลมอนเทสซอรีสากลเป็นหลกัสูตรนานาชาติ วิทยากรบรรยายดว้ยภาษาองักฤษ (มีการแปลต่อเน่ืองในขณะ

บรรยาย) 

เวลาเรียนของหลกัสูตรปีละ ๒ ภาคเรียนเป็นเวลา ๒ ปี  กาํหนดเวลาระหวา่งปิดภาคการศึกษา นิสิตทุกคนเขา้ฟังบรรยายโดยมีเวลา

เรียนไม่ตํ่ากวา่ ๙๐ เปอร์เซนต ์ และเวลาฝึกปฏิบติัใชอุ้ปกรณ์พร้อมการดูแลไม่นอ้ยกวา่ ๑๔๐ ชัว่โมง การสงัเกตชั้นเรียนมอนเทส

ซอรีสากลและการฝึกสอนในชั้นเรียนมอนเทสซอรีสากลอาจปฏิบติัในประเทศหรือต่างประเทศกไ็ด ้

 



 

หลกัสูตรครูอนุบาลเอเอม็ไอ และ เน้ือหาวชิา The Courses and Course Overview 

 
 จิตวทิยา พฒันาการเด็ก และ ทฤษฎี หลกัการมอนเทสซอรี 

 กิจกรรมเพ่ือชีวติและการเรียนรู้เพ่ือทกัษะท่ีจาํเป็นต่อชิวติ 

 พฒันาการของประสาทรับรู้ 

 พฒันาการของภาษาพดูและภาษาเขียน 

 คณิตศาสตร์ 

 ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ศิลป ชีววทิยา และดนตรี 

 การฝึกปฏิบติัการสอนพร้อมอุปกรณ์ 

 การสงัเกตการณ์ชั้นเรียนมอนเทสซอรีสากล 

 การฝึกสอนในหอ้งเรียนมอนเทสซอรีสากล 

 การผลิตอุปกรณ์ 

 คู่มือครู 

การรับสมัคร Admission 

การรับสมคัรมี ๒ กรณี ดงัน้ี คือ ผูส้มคัรมีวฒิุปริญญาตรีสาขาการศึกษา สมคัรประเภท ภาคปกติ ส่วนผูส้มคัรซ่ึงมีวฒิุปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ 

หรือมีวฒิุตํ่ากวา่แต่แสดงคุณสมบติัท่ีเช่ือมัน่วา่จะประสบความสาํเร็จในการเรียนหลกัสูตรได ้สมคัรประเภทภาคสมทบ 

การลงทะเบียน Course Fees ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร รวมค่าสมาชิกสมาคมวชิาชีพมอนเทสซอรีสากลปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ 

ค่าสมาชิคสมาคม MAT และ AMI  ๙,๐๐๐ บาท 

ค่าเล่าเรียน 

 จ่ายงวดเดียว  ๑๒๙,๐๐๐ บาท หรือ 

 แบ่งจ่ายสามงวด  ๑๕๙,๐๐๐ บาท  

 (งวดหน่ึง ๕๙,๐๐๐ บาท งวดสอง ๕๐,๐๐๐ บาท งวดสาม ๕๐,๐๐๐ บาท) 

ทีพ่กันักเรียน* (รวมรับส่งสนามบินและศูนย์อบรมในวนัทาํการ) 

หอ้งเด่ียว (ต่อคน) เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท 

หอ้งคู่ (ต่อคน) เดือนละ  ๖,๕๐๐ บาท 

* อาจเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ 

  



 

กาํหนดเวลาเรียน Courses Schedule  

สงวนการเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาเรียนโดยแจง้ใหท้ราบก่อนล่วงหนา้ 

บรรยายและฝึกปฏิบติัในหอ้งเรียน รวม  ๒๒ สปัดาห์    

ภาคเรียน ท่ี ๑:  ๔  ตุลาคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ภาคเรียน ท่ี ๒:  ๒๐ มีนาคม -  ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ภาคเรียน ท่ี ๓:  ๔  ตุลาคม -  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ภาคเรียน ท่ี ๔:  ๒๐ มีนาคม  -  ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

การสงัเกตการณ์และการฝึกสอน รวม ๘ สปัดาห์  กาํหนดวนัท่ีเหมาะสมและสถานท่ีโดยผูอ้าํนวยการฝึกร่วมกบันกัศึกษาแต่ละคน 

 มกราคม,กรกฎาคม, พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ศูนย์ฝึกอบรม Course Venue 

ศูนยพ์ฒันาการศึกษาระบบมอนเทสซอรีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ วดัม่ิงเมืองพลาราม ถนนเพลินจิต ต.เมืองพล อ. พล จ. ขอนแก่น 

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

mailto:montessoriassothailand@gmail.com
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