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Thailand AMI 3-6 Professional Development/Training of Trainers Programme 
 

ความเป็นมา Background 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงครูเอเอม็ไอปฐมวยั ( เด็กอาย ุ๓-๖ ปี) เร่ิมใหก้ารอบรมคร้ังแรกเม่ือปี ๒๕๔๙ และไดด้าํเนิน

ต่อเน่ืองมารวมถึงการอบรมหลกัสูตรครูประถมศึกษามอนเทสซอรีในปี ๒๕๕๕ ปัจจุบนัมีโรงเรียนท่ีนาํการเรียนการสอนระบบมอน

เทสซอรีไปใชพ้ฒันาเด็ก ปรากฎผลสมัฤทธ์ิทางดา้นการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน เป็นตวัอยา่งของ

แหล่งเรียนรู้สาํหรับนวตกรรมซ่ึงกาํลงัพฒันาอยูทุ่กภูมิภาค และเพ่ือใหก้ารพฒันางานดา้นการ

ดาํเนินงาน การสนบัสนุนครูและโรงเรียน ศึกษานิเทศกแ์ละผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บความรู้ความ

เขา้ใจและแนวทางจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการนิเทศน์และบริหารโรงเรียนจึงไดจ้ดัหลกัสูตรการ

บริหารควบคู่ไปกบัหลกัสูตรครูดงักล่าว ซ่ึงหวงัวา่การดาํเนินงานต่างๆจะสามารถขยายผล มี

ความมัน่คงและต่อเน่ืองไป 

 ภาพรวม Overview 

การพฒันางานการเรียนการสอนระบบมอนเทสซอรีในประเทศไทยกา้วหนา้มาจนมีความพร้อมท่ีจะรับ

การพฒันาเพ่ือใหมี้บุคคลากรของชาติท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการและใหก้ารฝึกอบรมโดย

วทิยากรสญัชาติไทย สมาคมมอนเทสซอรีสากลไดอ้อกแบบหลกัสูตรเพ่ือตอบสนองความสาํเร็จของ

ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมแต่ละคน ใหส้ามารถจดัการฝึกอบรมอยา่งมีคุณภาพในศูนยฝึ์กของตนเอง รวมถึง

ผูใ้หก้ารนิเทศน์ สนบัสนุนและท่ีปรึกษาดา้นการบริหารจดัการคุณภาพโรงเรียน 

 

ตาํแหน่งคณะวทิยากรเอเอม็ไอ 

ระดบัของคณะวทิยากรเอเอม็ไอซ่ึงจะรองรับผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรและวทิยากรไทยฯ ดงัน้ี 

 

ผู้อาํนวยการฝึกมอนเทสซอรีสากล AMI Director of Training  

ผูอ้าํนวยการฝึกมอนเทสซอรีสากลคือฑูตของเอเอม็ไอ รักษามาตรฐานของเอเอม็ไอตลอดเวลาและรับผิดชอบจดัการกิจกรรมทุกประการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรตามขอ้กาํหนดและการตกลงท่ีปรากฏตามเอกสารหลกัสูตร ผูอ้าํนวยการฝึกมอนเทสซอรีสากลรับผิดชอบการ

ดาํเนินการของศูนยฝึ์กอบรมได ้ ผูอ้าํนวยการฝึกมอนเทสซอรีสากลจะไดรั้บการรับรองในฐานะผูอ้าํนวยการฝึกมอนเทสซอรีสากลใน

ประเทศไทยและนานาชาติ 

 

รองวทิยากรฝึกมอนเทสซอรีสากล AMI Auxiliary Trainer 

รองวทิยากรฝึกมอนเทสซอรีสากลปฏิบติังานภายใตก้ารดูแลของผูอ้าํนวยการฝึกมอนเทสซอรีสากล โดยเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเกือบทุก

ประการในการใหก้ารฝึกอบรมตามหลกัสูตร เป็นระดบัก่อนท่ีจะไดรั้บคุณวฒิุผูอ้าํนวยการฝึกมอนเทสซอรีสากล  ทาํหนา้ท่ีเป็น “ผูช่้วย” 

ผูอ้าํนวยการฝึกสากลในกรณีท่ีหลกัสูตรมีผูเ้ขา้รับการอบรมจาํนวนมาก รองวทิยากรฝึกมอนเทสซอรีสากลสามารถใหก้ารอบรมและ

วฒิุบตัร หลกัสูตรผูช่้วยครู "Assistant Certificate" และสามารถดูแลการสอบหลกัสูตรครูได ้



 
 
 

วทิยากรบรรยาย AMI Course Lecturer 

บุคคลซ่ึงสามารถใหก้ารบรรยายและหรือดูแลการฝึกปฏิบติัของหลกัสูตรเอเอม็ไอเม่ือมีคุณสมบติัดงัน้ี 

• เป็นผูมี้วฒิุเอเอม็ไอในระดบัท่ีหลกัสูตรดาํเนินการ 

• เป็นบุคคลซ่ึงมีประสบการณ์สอนในหอ้งเรียนอยา่งนอ้ย ๓ ปี และผูอ้าํนวยการฝึกรับรองคุณภาพหอ้งเรียน 

• เป็นบุคคลซ่ึงสามารถใหค้าํบรรยายอยา่งนอ้ยดา้นใดดา้นหน่ึงตามหลกัวชิาการมอนเทสซอรี 

• เป็นบุคคลท่ีมีความรู้กวา้งขวางตรงกบัหมวดวชิานั้นๆ 

 

วทิยากรผู้ช่วยหลกัสูตร AMI Course Assistant 

บุคคลซ่ึงสามารถทาํหนา้ท่ีวทิยากรผูช่้วยหลกัสูตรเอเอม็ไอเม่ือมีคุณสมบติัดงัน้ี 

• เป็นผูมี้วฒิุเอเอม็ไอในระดบัท่ีหลกัสูตรดาํเนินการ 

• เป็นบุคคลซ่ึงใหค้วามสนใจในรายละเอียดโดยเฉพาะดา้นการจดัเตรียมส่ิงแวดลอ้มพ่ือการเรียนรู้และการทาํอุปกรณ์  

• มีประสบการณ์ในหอ้งเรียนอยา่งนอ้ย ๓ ปี ทาํหนา้ท่ีดูแลการฝึกปฏิบติัของหลกัสูตรเออม็ไอโดยการแนะนาํของผูอ้าํนวยการฝึกสากล 

 

ผู้ตรวจ/อ่านคู่มือครูหลกัสูตร เอเอม็ไอ AMI Album Readers 

บุคคลซ่ึงสามารถทาํหนา้ท่ีอ่านคูมื่อครูหลกัสูตรเอเอม็ไอเม่ือมีคุณสมบติัดงัน้ี 

• เป็นผูมี้วฒิุเอเอม็ไอในระดบัท่ีหลกัสูตรดาํเนินการ 

• เป็นบุคคลซ่ึงใหค้วามสนใจในรายละเอียดและมีคู่มือครูของตนเองคุณภาพสูง 

• เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในหอ้งเรียนในระดบัท่ีคู่มือครูตอ้งไดรั้บการตรวจ 

 

วทิยากรสอบเอเอม็ไอแห่งชาต ิ(ประเทศไทย) AMI National Examiner (Thailand) 

วทิยากรสอบเอเอม็ไอแห่งชาติ (ประเทศไทย) จะไดรั้บการรับรองจากเอเอม็ไอเพ่ือดูแลการสอบขอ้เขียนและการสอบปฏิบติัสาํหรับ

หลกัสูตรครู ทั้งในส่วนงานของรัฐหรือเอกชน บทบาทหนา้ท่ีน้ีเปิดใหบุ้คคลกรฝ่ายงานนิเทศน์และบริหารโรงเรียนซ่ึงมีวฒิุเอเอม็ไอ โดย

ไม่ตอ้งมีประสบการณ์สอนมอนเทสซอรีในหอ้งเรียน ๓-๕ ปี และถา้มีความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษดว้ยจะเป็นประโยชน์ยิง่ข้ึน 

การสอบหลกัสูตรครูเอเอม็ไอดาํเนินการโดยการรับรองของผูอ้าํนวยการฝึกฯ 

 

ทีป่รึกษามอนเทสซอรีสากลแห่งชาต ิ(ประเทศไทย) AMI Consultant (Thailand) 

ท่ีปรึกษามอนเทสซอรีสากลแห่งชาติ (ประเทศไทย) จะไดรั้บการรับรองจากเอเอม็ไอเพ่ือใหส้ามารถจดัการพฒันาบุคลากรและ

สนบัสนุนครูและการจดัการเรียนการสอนมอนเทสซอรีในโรงเรียน อาจเป็นบุคคลากรท่ีปฏิบติังานในระบบรัฐหรืออ่ืนๆมีวฒิุมอนเทส

ซอรีสากล ไม่ตอ้งมีประสบการณ์สอนในหอ้งเรียนมอนเทสซอรี คาดหวงัวา่ท่ีปรึกษามอนเทสซอรีสากลแห่งชาติเป็นผูมี้ความเขา้ใจ

กระบวนการมอนเทสซอรีและการปฐมวยั และมุ่งมัน่ในหลกัการมอนเทสซอรีสากล เป็นผูมี้พ้ืนฐานการใหบ้ริการครูและโรงเรียนและ

ถา้มีความสามารถดา้นภาษาองักฤษจะเป็นประโยชน์ยิง่ข้ึน 

 

ศึกษานิเทศก์เอเอม็ไอแห่งชาต ิ(ประเทศไทย) AMI School Supervisor (Thailand) 

ศึกษานิเทศกเ์อเอม็ไอเป็นผูมี้ความสามารถในการบริหาร มีภาวะผูน้าํ มีความรู้ทางวชิาการและวฒิุมอนเทสซอรี เพ่ือใหส้ามารถดูแลการ

เรียนการสอนระบบมอนเทสซอรีในโรงเรียนต่างๆในประเทศไทย 

 



 
 
 

 

ขั้นตอนการสมคัร 

• ผูส้มคัรไม่จาํเป็นตอ้งพดูภาษาองักฤษ ใชก้ารส่ือสารผา่นล่าม 

ข้อกาํหนด Requirements 

• มีวฒิุ AMI Primary (3-6) diploma 

• ประสบการณ์สอนในหอ้งเรียนมอนเทสซอรี ๕ ปี หรืออยา่งนอ้ยสอนต่อเน่ือง ๓ ปี  รับผิดชอบการเรียนการสอนเด็กคละอาย ุ๓ ถึง ๖ 

ปี จดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัการและวธีิปฏิบติัระบบมอนเทสซอรี มีความสามารถเหมาะสมต่อความสาํเร็จในการฝึกอบรมฯ  

• การอบรมเปิดใหแ้ก่ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศกซ่ึ์งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการพฒันาบุคลากรและบริหารจดัการครูมอนเทสซอรีและเป็นผู ้

ซ่ึงสนใจไดรั้บวฒิุการนิเทศนเ์อเอม็ไอ เพ่ือดูแลคุณภาพโรงเรียนซ่ึงใชน้วตักรรมมอนเทสซอรีสากล 

• มีวฒิุปริญญาตรีเป็นอยา่งนอ้ย 

• ค่าลงทะเบียนตลอดหลกัสูตร ๒๗๖,๐๐๐ บาท  วธีิเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนสามารถเลือกปฎิบติัได ้๒ วธีิดงัน้ีคือ 

๑.กาํหนดจ่ายเงินค่าลงทะเบียน แบบ ๓ งวด 

คร้ังแรก ๕๖,๐๐๐ บาท วนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

คร้ังท่ีสอง ๑๐๐,๐๐๐ บาท วนัท่ี  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  

คร้ังท่ีสาม ๑๒๐,๐๐๐ บาท วนัท่ี  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  

๒. กาํหนดจ่ายเงินค่าลงทะเบียน แบบ ๒ งวด 

คร้ังแรก ๑๕๖,๐๐๐ บาท วนัท่ี  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  

คร้ังท่ีสอง ๑๒๐,๐๐๐ บาท วนัท่ี  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

โดยโอนเงินผา่นธนาคารใหแ้ก่ 

สมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ บญัชีเลขท่ี ๐๕๙ ๐ ๐๖๔๐๓ ๗  

 

การสมคัร Application  

• กรอกใบสมคัรตามแบบฟอร์มการสมคัร  

• ใบรับรอง ๓ ฉบบั จากบุคคลตอ่ไปน้ี : 

o ผูมี้อาํนาจในสถานท่ีทาํงานหรือผูอ้าํนวยการโรงเรียนของท่าน  ๑ ฉบบั   

o ผูอ้าํนวยการฝึกอบรมหลกัสูตรของท่าน  ๑ ฉบบั 

o ผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ีหรือ ผูรั้บผดิชอบโครงการพฒันาบุคลากรของท่าน  ๑ ฉบบั   

• หนงัสือรับรองจากแพทย ์

• หนงัสือรับรองสุขภาพตนเอง 

• ประวติัและสาํเนาคุณวฒิุ  

ส่งเอกสารการสมคัรถึงผูอ้าํนวยการหลกัสูตร ไปรษณียอี์เลคโทรนิค montessoriassothailand@gmail.com 

เวลาเรียนปี ๒๕๕๙  Schedule 2016 

๑๕ มิถุนายน- ๘ กรกฎาคม  เปิดรับสมคัร       

๑๘- ๒๙ กรกฎาคม   สมัภาษณ์ผูส้มคัร และปฐมนิเทศน์หลกัสูตร 

๕ กนัยายน – ๗ ตุลาคม   ผูเ้ช่ียวชาญเยีย่มนิเทศน์โรงเรียนเป้าหมาย ณ.ท่ีตั้งเพ่ือยกระดบัคุณภาพการเรียนการสอน คร้ังท่ี ๑   

๑๐-๒๑ ตุลาคม    สมันาและฝึกปฏิบติัการณ์ คร้ังท่ี ๑  



 
 
 

เวลาเรียนปี ๒๕๖๐ Schedule 2017  

๒๐ กมุภาพนัธ์ – ๓ มีนาคม   ผูเ้ช่ียวชาญเยีย่มนิเทศนโ์รงเรียนเป้าหมาย ณ.ท่ีตั้งเพ่ือยกระดบัคุณภาพการเรียนการสอนคร้ังท่ี ๒ 

๖ มีนาคม  - ๒๘ เมษายน   สมันาและฝึกปฏิบติัการณ์ คร้ังท่ี ๒ 

๔ – ๑๕ กนัยายน   ผูเ้ช่ียวชาญเยีย่มนิเทศนโ์รงเรียนเป้าหมาย ณ.ท่ีตั้งเพ่ือยกระดบัคุณภาพการเรียนการสอนคร้ังท่ี๓ 

๑๘ กนัยายน – ๒๙ ตุลาคม   สมันาและฝึกปฏิบติัการณ์ คร้ังท่ี ๓ 

 

เวลาเรียนปี ๒๕๖๑ Schedule 2018  

๑๙ กมุภาพนัธ์ – ๒ มีนาคม    ผูเ้ช่ียวชาญเยีย่มนิเทศนโ์รงเรียนเป้าหมาย ณ.ท่ีตั้ง เพ่ือยกระดบัคุณภาพการเรียนการสอนคร้ังท่ี ๔ 

๕ มีนาคม – ๒๗ เมษายน  สมันาและฝึกปฏิบติัการณ์ คร้ังท่ี ๔ 

๓- ๑๔ กนัยายน            ผูเ้ช่ียวชาญเยีย่มนิเทศนโ์รงเรียนเป้าหมาย ณ.ท่ีตั้ง เพ่ือยกระดบัคุณภาพการเรียนการสอนคร้ังท่ี ๕ 

๑๗ กนัยายน – ๒๖ ตุลาคม    สมันาและฝึกปฏิบติัการณ์ คร้ังท่ี ๕  

 

สถานที ่Location       ศูนย์พฒันาการเรียนการสอนระบบมอนเทสซอรี วดัมิง่เมืองพลาราม ถฬเพลนิจติ อ.พล จ.ขอนแก่น 
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ความคาดหมายจากการฝึกอบรม  ผูรั้บการฝึกอบรมทุกคน จะมีความสาํเร็จอยา่งนอ้ยเม่ือเสร็จส้ินการสมันาและฝึกปฏิบติัการณ์ระยะท่ี ๕ 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ดงัน้ี: 

 

ข้อกาํหนดหลกั ระดบัวทิยากรแห่งชาต ิCore Requirements 

• ไดรั้บการสมัภาษณ์และใหค้าํปรึกษาเป็นรายคนจากผูเ้ช่ียวชาญสากลระดบัสูง ๒ ท่าน 

• ไดรั้บการปฐมนิเทศน์และวางแผนเป้าหมายตนเองร่วมกบัหลกัสูตร   

• ไดรั้บการนิเทศน์หอ้งเรียนของผูส้มคัร ณ ท่ีตั้งโรงเรียนโดยผูเ้ช่ียวชาญสากลระดบัสูงเพ่ือสนบัสนุนการยกระดบัคุณภาพ  

• ร่วมเรียนรู้จากการสมันา รับฟัง ทบทวน คิด พิจารณา วเิคราะห์ หลกัการสู่การปฏิบติัอยา่งมีคุณภาพ 

• ฝึกปฏิบติัการณ์และทบทวนการเรียนหลกัสูตรครู ๑ รอบ   

• เรียนรู้เพ่ือความเขา้ใจทฤษฎีและการปฏิบติัในระดบัลุ่มลึก  

• เขียนคาํบรรยายสาํหรับหวัขอ้ท่ีเลือกบรรยายไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  

• ไดรั้บการฝึกการทาํหนา้ท่ีดูแลการฝึกปฎิบติัและการใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนหลกัสูตรครู 

• ไดรั้บการฝึกหดัการตรวจ/อ่านคูมื่อครู 

• ไดรั้บการฝึกหดักระบวนการขั้นตอนการดูแลการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า  
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• ไดใ้หก้ารอบรมหลกัสูตรระดบัชาติครบตามกาํหนดหลกัสูตรและไดรั้บการตรวจเยีย่มจากคณะกรรมการฝึกอบรมเอเอม็ไอสากลใน

ระหวา่งดาํเนินการฝึกอบรมอยา่งนอ้ย ๓ คร้ัง 

• ไดรั้บการรับรองเอกสารครบทุกหวัขอ้ตามกาํหนดและมีผลงานการศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตกรรมมอนเทสซอรี ๒ เร่ือง   

 


	ความเป็นมา Background
	ตำแหน่งคณะวิทยากรเอเอ็มไอ
	ระดับของคณะวิทยากรเอเอ็มไอซึ่งจะรองรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและวิทยากรไทยฯ ดังนี้
	ผู้อำนวยการฝึกมอนเทสซอรีสากล AMI Director of Training
	รองวิทยากรฝึกมอนเทสซอรีสากล AMI Auxiliary Trainer
	วิทยากรบรรยาย AMI Course Lecturer
	วิทยากรผู้ช่วยหลักสูตร AMI Course Assistant
	ผู้ตรวจ/อ่านคู่มือครูหลักสูตร เอเอ็มไอ AMI Album Readers
	วิทยากรสอบเอเอ็มไอแห่งชาติ (ประเทศไทย) AMI National Examiner (Thailand)
	ที่ปรึกษามอนเทสซอรีสากลแห่งชาติ (ประเทศไทย) AMI Consultant (Thailand)
	ศึกษานิเทศก์เอเอ็มไอแห่งชาติ (ประเทศไทย) AMI School Supervisor (Thailand)
	ข้อกำหนด Requirements

	เวลาเรียนปี ๒๕๕๙  Schedule 2016
	กรอบคุณภาพงานวิทยากรแห่งชาติ  Qualifications Framework - AMI National Personal Development/Training of Trainers Program
	ข้อกำหนดหลัก ระดับวิทยากรแห่งชาติ Core Requirements
	กรอบคุณภาพงานวิทยากรนานาชาติ  Qualifications Framework - AMI Training of Trainers Program


