pย
ประวัติความเป็ นมา
โรงเรี ยนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้า นไผ่ เปิ ดทาการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โรงเรี ยน
ได้พฒั นาการเรี ยนการสอน เป็ นที่ ยอมรับและได้รับ ความไว้ว างใจ
จากผูป้ กครองและชุมชนมาโดยตลอด ทาให้ได้รับรางวัลต่ า งๆเช่ น
ได้ รั บ การรั บ รองมา ตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากส า นั ก งา น
คณะกรรมการการศึ กษาเอกชน กระทรวงศึก ษาธิ การ ได้รั บการ
รับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณ ภาพการศึกษา(สมศ.) และได้รั บ
รางวัลพระราชทานสถานศึกษา
โรงเรี ย นอนุ บ าลมหาไถ่ ศึ ก ษาบ้า นไผ่ เป็ นสถานศึ ก ษาที่ มี
วิสัย ทัศ น์ใ นการจัด การศึ กษาที่ ทัน ยุค สมัยและความต้อ งการของ
สัง คมโดยผ่ า นวิ ถี ค วามเป็ นไทย ที่ จ ะเสริ ม สร้ า งเด็ กให้ เ ป็ นคนดี
คนเก่งและดาเนินชีวิตอย่างมีความสุ ข โรงเรี ยนจึ งได้นาแนวคิ ด การ
สอนแบบมอนเตสซอรี่ ม าจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ ด็ ก ได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งทางด้า นร่ า งกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญา และจิ ต วิญญาณ ซึ่ ง แนวคิ ด ดังกล่ า วได้ริเริ่ ม
โดยแพทย์ห ญิ ง มาเรี ย มอนเตสซอรี่ ชาวอิ ต าเลี ย น ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
มากว่า 100 ปี เป็ นที่ยอมรับและประสบความสาเร็จไปทัว่ โลก

“เด็กๆเป็ นผู้ทที่ าให้ เกิด
วิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ”
(แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ )

การสอนแบบมอนเตสซอรี่
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ เป็ นการสอนรู ปแบบหนึ่ งที่ ยึด
เด็ ก เป็ นส าคัญ เด็ ก ในโรงเรี ย นแบบมอนเตสซอรี่ มี อิส ระในการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง อุปกรณ์และกิจกรรมการสอนของมอนเตสซอรี่ จะ
ช่วยส่งเสริ มให้เด็กมีอิสระในการเคลื่อนไหวและใช้มือ ตลอดจนใช้
ความคิดเพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ข องเด็กเอง เด็กจะได้
สะสมสิ่งที่เรี ยนรู ้ไว้เป็ นประสบการณ์ ความจา และความเข้า ใจ จน
ในที่ สุ ด สามารถน าความรู ้ น้ ันออกมาใช้ใ นรู ป ของการคิ ด ได้เ อง
ไตร่ ต รองได้เ อง และแก ป้ ั ญ หาได้เ องอย่า งสร้ า งสรรค์ เด็ ก ของ
มอนเตสซอรี่ จึงเป็ นเด็กที่เป็ นตัวของตัวเอง มีความมัน่ ใจในตนเอง มี
เหตุ ผ ล สามารถตัด สิ นใจเลือกแนวทางปฏิ บัติที่ถู ก ที่ ค วรได้เ อง มี
ความคิดริ เริ่ ม รู ้จกั การเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี ยอมรับฟั งความคิ ด เห็ น
ของผู ้อื่ น รู ้จัก การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และการรั บ การช่ ว ยเหลือ มี
ความสามารถในการทางานเป็ นที มและทางานด้ว ยตนเองโดยลาพัง
มี ค ว ามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี คุ ณธรรรม มี
ความสามารถ ในการปรับตัว ให้ เข้า กบั สิ่ งแวดล้อมได้ดี และช่ ว ย
เตรี ยมเด็ ก แบบองค์ ร วมทั้ งด้ า นร่ างกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม
สติปัญญา และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็ นการเตรี ยมเด็กเพื่อชีวิตอีกด้วย
วิ ธี กา รข อง มอ นเ ตส ซอ รี่ จึ งนั บ ว่ าเ ป็ น วิ ธี กา รท า ง
วิทยาศาสตร์ที่มีท้ งั การสังเกต และการทดลอง มอนเตสซอรี่ ได้กล่า ว
ว่า เด็ กเป็ นทั้งพ่ อ แม่ แ ละครู เด็ กเป็ นผู ้ส ร้า งมนุ ษยชาติ แ ละความ
ศิวิไลซ์ให้ก ับโลก การจะทาให้โลกเกิดสันติจึงต้องเริ่ มต้นที่ “เด็ก”

กิจกรรมมอนเตสซอรี่ มี 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กิจกรรมกลุ่มประสบการณ์ ชีวิต
มีวตั ถุประสงค์ ในการฝึ กเด็กให้มีระเบี ยบวินัย มีสมาธิ เป็ น
ตัวของตัวเอง สามารถตัดสินใจเองได้ เรี ยนรู ้กระบวนการในการ
ท างานตั้ งแต่ ต ้ น จนจบ ฝึ กกล้า มเนื้ อมัด ใหญ่ -มัด เล็ ก และ
กล้ามเนื้ อมือ ฝึ กตา-มือ ประสานสัมพันธ์ เป็ นการปู พ้ืนฐานใน
การเรี ยนต่อไป

2. กิจกรรมกลุ่มประสาทสั มผัส
มีวตั ถุประสงค์ในการฝึ กประสาทสัมผัส อุปกรณ์ต่างๆใน
กลุ่มนี้ จะช่วยนาทางให้เด็ก ได้ใช้ประสาทสัมผัสให้สัมพันธ์
ก ันอย่างเหมาะสม เด็กจะได้สารวจเพื่อค้นหาและทาความเข้าใจ
ก ับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็ นเส้นทางสู่ การเรี ยนรู ้โลกภายนอก ทา
ให้สามารถมองเห็นได้กว้างและไกลด้วยความเข้าใจยิง่ ขึ้น

3. กิจกรรมกลุ่มวิชาการ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อปูพ้ืนความรู ้ให้ก ับเด็ก เกีย่ วก ับจานวน
ตัวเลข การอ่าน และการเขียนโดยเด็กจะได้เรี ยนรู ้ผ่านกระบวน
การอย่างเป็ นขั้นตอนจากรู ปธรรมสู่นามธรรม โดยใช้ อุปกรณ์
ของมอนเตสซอรี่ เป็ นสื่อ

คุณลักษณะของเด็กมอนเตสซอรี่
 มีจินตนาการและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
 สามารถช่วยเหลือซึ่งก ันและก ัน
 มีระเบียบวินยั ในตนเอง
 มีอิสระและรักการเรี ยนรู ้
 รู ้จกั การทางานร่ วมก ับผูอ้ ื่น
 เรี ยนรู ้ขอ้ ผิดพลาดและแก ้ไขปั ญหาได้ดว้ ยตนเอง
 มีสมาธิในการทาสิ่งที่ได้เลือก
 มีความร่ าเริ งสดใสตามวัย
 รู ้จกั การรอคอย

“ซื่อสั ตย์ ในคุณธรรม เข้ มแข็งในหน้ าที”่

สภาพแวดล้ อมแบบมอนเตสซอรี่
การจัดเตรียมสภาพแวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับพัฒนาการและ
ความต้ องการของเด็ก เด็ก จะได้ รั บความช่ ว ยเหลือ ด้ ว ยวิธี การที่
ถูกต้องจะรู้ จักพึ่งตนเองในการทาสิ่ ง ที่ตนสนใจมากมาย เกินความ
คาดคิดของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ จึงควรให้ การยอมรับนับถือแก่ เด็ก ให้ เด็กมี
อิสระ มีโอกาสในการรับผิดชอบตนเอง และเรียนรู้ โดยการซึ มซั บ
จากข้อมูลและสิ่งแวดล้ อมรอบๆตัว

มอนเตสซอรี่...อีกทางเลือกหนึ่ง
ของการศึกษาปฐมวัยที่คานึงถึงเด็กเป็ นสาคัญ
641/61 ถนนเจนจบทิศ ตาบลในเมือง อาเภอบ้ านไผ่
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