
 นวตกรรมเชิงคุณภาพมอนเทสซอรี การศึกษาเพ่ือเปลีย่นแปลงสังคม 

รายละเอยีดหลกัสูตร Graduated Diploma Montessori Internationale 

แพทยห์ญิง มาเรีย มอนเทสซอรี เร่ิมการพฒันางานจากจุดตั้งตน้คือการเยยีวยาเดก็สมองพิการและดอ้ย

สติปัญญาในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงของประเทศอิตาลีเม่ือกว่า ๑๐๐ ปีมาแล้ว ปัจจุบนัวิธีการและ

เคร่ืองมือต่างๆนาํมาใชใ้นโรงเรียนเพื่อพฒันาส่งเสริมเด็กทัว่ไปจนถึงเด็กปัญญาเลิศใหโ้อกาสเด็ก

สามารถพฒันาเตม็ศกัยภาพไดจ้ริง การจดัการศึกษาตามแนวทางมอนเทสซอรีไดรั้บการยืนยนัดว้ย

ขอ้มูลทางสมองและนกัปฏิรูปการศึกษาว่ามีความเหมาะสมและสามารถพฒันาผูเ้รียนเพื่อสังคมใน

อนาคตไดเ้ป็นอยา่งดียิง่   

องค์กรมอนเทสซอรีสากล หรือ เอเอม็ไอ Association Montessori Internationale 

The Association Montessori Internationale (AMI) ก่อตั้งโดย

แพทยห์ญิงมาเรียและบุตรชายของท่านคือ มาริโอ มอนเทสซอรี           

มอนเทสซอรีสากลหรือเอเอม็ไอเป็นองคก์รนานาชาติท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี

ดูแลรับผดิชอบการจดัการศึกษาระบบมอนเทสซอรีและการฝึกอบรมครูมอนเทสซอรีทัว่โลก โดยมี

เป้าหมายหลกัของเอเอม็ไอคือดาํรงคแ์ละรักษาคุณภาพการจดัการศึกษาตามหลกัการ และปรัชญาของ

มอนเทสซอรีท่ีเผยแพร่ไปอยา่งหลากหลาย ใหมี้มาตรฐานเพื่อพฒันาความสมบูรณ์ของชีวิตมนุษย ์ 

มอนเทสซอรีสากลในประเทศไทย Montessori Teacher Education in Thailand 

การพฒันาครูมอนเทสซอรีสากลในประเทศไทยเร่ิมเม่ือปีการศึกษา ๒๕๔๙ หลงัจากท่ี คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ในขณะดาํรงค์

ตาํแหน่งเลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดท้ดลองใชม้อนเทสซอรีเพื่อพฒันาคุณภาพเดก็ปฐมวยัโรงเรียน

ในเขตพื้นท่ีการศึกษา นครปฐมเขต ๑ หอ้งเรียนทดลองไดรั้บการประเมินเป็น Best Practise และต่อมารับการประเมินภายนอก

ดว้ยคะแนน ๙๙.๒๘  ผลสาํเร็จของการทดลองทาํใหโ้รงเรียนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต่ืนตวั ในปีการศึกษา ๒๕๕๑           

ดร. จรวยพร ธรณินทร์ปลดักระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมติัความร่วมมือระหวา่งสถาบนัพฒันาครูผูบ้ริหารและบุคลากรทางการ

ศึกษาและมอนเทสซอรีสากล ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายสร้างโอกาสและทางเลือกแก่เดก็และผูป้กครองเพื่อเขา้ถึงการพฒันาอยา่ง

เตม็ศกัยภาพ โดยเนน้การพฒันาคุณภาพครู การส่งเสริมการจดัการศึกษาดว้ยมาตรฐานสากล และการสร้างวิทยากรสากลสญัชาติ

ไทย เพื่อความต่อเน่ืองของการพฒันางานในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

การเรียนการสอนมอนเทสซอรี The Montessori Approach 

“กระบวนวิธีมอนเทสซอรีเป็นระบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดข้ึนจากผลสงัเกตการณ์ดา้นความตอ้งการทางกายภาพและจิตวิทยาเดก็

แต่ละระยะของพฒันาการดว้ยประสงคท่ี์จะช่วยเดก็ใหท้าํงานอนัยิง่ใหญ่มหาศาลคือสร้างสมส่ิงอนัจาํเป็นต่อตนเองจากวยัเดก็ไปสู่

ความเป็นผูใ้หญ่อยา่งสมบูรณ์” Dr. Maria Montessori, Education for Human Development 

สาํหรับหลกัสูตรครูอนุบาลมอนเทสซอรีสากลน้ีเป็นหลกัสูตรนานาชาติ วิทยากรผูท้รงคุณวฒิุจะบรรยายเป็นภาษาองักฤษและแปล

ต่อเน่ืองเป็นภาษาไทย  เวลาเรียนของหลกัสูตรแบ่งเป็น ๔ ภาคเรียนใชเ้วลา ๒ ปีๆละ ๒ ภาคเรียน (โดยกาํหนดเวลาระหวา่งปิด

ภาคการศึกษา)  เพื่อความสาํเร็จตามหลกัสูตรผูเ้รียนตอ้งมีเวลาฟังบรรยายไม่ตํ่ากวา่ ๙๐ เปอร์เซนต ์และมีเวลาฝึกปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 

๑๔๐ ชัว่โมง การสงัเกตชั้นเรียนมอนเทสซอรีสากลและการฝึกสอนในชั้นเรียนมอนเทสซอรีสากลอาจปฏิบติัไดท้ั้งในประเทศไทย

และต่างประเทศ 

 



 

หลกัสูตรครูอนุบาลเอเอม็ไอ และ เน้ือหาวิชา The Courses and Course Overview 

 
 จิตวทิยา พฒันาการเดก็ และ ทฤษฎี หลกัการมอนเทสซอรี 

 กิจกรรมเพ่ือชีวิตและการเรียนรู้เพ่ือทกัษะท่ีจาํเป็นต่อชิวติ 

 พฒันาการของประสาทรับรู้ 

 พฒันาการของภาษาพดูและภาษาเขียน 

 คณิตศาสตร์ 

 ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ศิลป ชีววทิยา และดนตรี 

 การฝึกปฏิบติัการสอนพร้อมอุปกรณ์ 

 การสังเกตการณ์ชั้นเรียนมอนเทสซอรีสากล 

 การฝึกสอนในหอ้งเรียนมอนเทสซอรีสากล 

 การผลิตอุปกรณ์ 

 คู่มือครู 

การรับสมัคร Admission 

การรับสมคัรมี ๒ กรณี คือ ผูส้มคัรมีวฒิุปริญญาตรีสาขาการศึกษา สมคัรประเภท ภาคปกติ ส่วนผูส้มคัรซ่ึงมีวฒิุปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ หรือ

มีวฒิุตํ่ากวา่แต่แสดงคุณสมบติัท่ีเช่ือมัน่วา่จะประสบความสาํเร็จในการเรียนหลกัสูตรได ้สมคัรประเภทภาคสมทบ 

การลงทะเบียน Course Fees ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร รวมค่าสมาชิกสมาคมวชิาชีพมอนเทสซอรีสากลปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ 

 จ่ายงวดเดียว ๑๒๙,๐๐๐ บาท หรือ 

       แบ่งจ่ายสามงวด ๑๕๙,๐๐๐ บาท --- งวดหน่ึง ๕๙,๐๐๐ บาท งวดสอง ๕๐,๐๐๐ บาท งวดสาม ๕๐,๐๐๐ บาท 

ทีพ่กันักเรียน (ทางเลือก) รวมรับส่งสนามบินและศูนย์อบรมในวนัทาํการ 

หอ้งเด่ียว (ต่อคน) เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท  หอ้งคู่ (ต่อคน) เดือนละ ๖,๕๐๐ บาท  

กาํหนดเวลาเรียน Courses Schedule   

บรรยายและฝึกปฏิบติัในหอ้งเรียน  

ภาคเรียน ท่ี ๑:   ๒๐ มีนาคม – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

ภาคเรียน ท่ี ๒:  ๒ – ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

ภาคเรียน ท่ี ๓:  ๑๙ มีนาคม – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

ภาคเรียน ท่ี ๔:  ๒๔ กนัยายน- ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

การสังเกตการณ์และการฝึกสอน กาํหนดวนัท่ีเหมาะสมและสถานท่ีโดยผูอ้าํนวยการฝึกร่วมกบัผูเ้รียน 

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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