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บทคัดยอ
เด็ กป ญ ญาเลิ ศ (Gifted Child) เป น เด็กพิ เศษประเภทหนึ่ งที่ไมมีความพิ การทั้งทางดาน รางกาย
อารมรณ และสติปญญา แตมีลักษณะเบี่ยงเบนจากเกณฑปกติ ที่มีลักษณะเรียนรูไดเร็ว และมักมีความคิดที่
ซับซอนกวาเด็กทั่วไป ดังนั่นจึงทำใหเด็กดังกลาวตองการการเรียนรูที่แตกตางจากเด็กอื่น ๆ เด็กจะมีความ
พรอมในการทำกิจกรรม เลนเกมส หรือการอานหนังสือไดอยางรวดเร็วมากกวาปกติ เพราะฉะนั้น การจั ด
เรียนรูสำหรับเด็กที่มีปญญาเลิศจึงเปนสิ่งสำคัญตอตัวเด็กมาก การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปญญาเลิศ นั้น
ครูผูสอนตองเขาใจธรรมชาติของเด็ก และจัดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูที่จูงใจสงเสริมความเป น
อัจฉริยะอยางเหมาะสม มีเนื้อหาที่ยาก และทาทายกวาหลักสูตรสำหรับเด็กทั่วไป มีการเชื่อมโยงและบูรณา
การในหลายวิ ช า จั ดกระบวนการเรี ยนรูที่ส ลับ ซับ ซอนลึกซึ้งกวาหลักสูตรปกติ จัดกิจกรรมที่ห ลากหลาย
รูปแบบ ควรฝกใหเด็กสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ ใหมีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู เนน
การพัฒนาสมองทุกสวน และเนนพัฒนาการดานคุณธรรม จริยธรรม อาจกลาวไดวา เด็กปญญาเลิศตองไดรับ
การพัฒนาที่แตกตางจากเด็กปกติทั่วไป ตองมีหลักสูตรเฉพาะ ตองสรางบรรยากาศการเรียนรู สิ่งแวดลอมให
ยั่วยุ ทาทายความสามารถของเด็ก ใหเด็กไดพัฒนาเต็มศักยภาพอยางเต็มความสามรถ และศักยภาพที่มีอยูใน
ตัวเด็ก เพื่อใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีความฉลาดทางอารมณ มีความสามรถทางปญญา เพื่อใหเปน คนเกง
คนดี และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
คำสำคัญ: 1.เด็กปญญาเลิศ, 2.เด็กที่มีความสามารถพิเศษ, 3.เด็กอัจฉริยะ
Abstract
Gifted Child is a special type of child who does not have physical, emotional, and
intellectual disabilities but deviates from the norm. with a fast learning character and often
have more complex ideas than normal children as a result, such children need different
learning requirements than other children. Children are more readily available for activities,
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games or reading more quickly than usual. Therefore, learning for children with excellent
intelligence is very important to the child. In the management of education for intelligent
children, teachers must understand the nature of children. and organize courses A
motivating learning management process promotes genius appropriately. have difficult
content and more challenging than general children's courses It is linked and integrated in
many subjects. Organize a learning process that is more complex than normal courses
Organize a variety of activities Should train children to be able to learn independently. to be
responsible for seeking knowledge Focus on the development of all parts of the brain and
emphasizing the development of morality and ethics. Children with excellent intelligence
need to be developed differently from normal children. A specific course is required. must
create a learning atmosphere provocative environment challenge children's abilities for
children to develop their full potential and potential inherent in children for children to
have morals and ethics emotional intelligence Have the intellectual ability to be a smart
person, a good person and able to live in society happily
Keywords: 1.Gifted Child, 2.Talented Child, 3.Child prodigy
1.บทนำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22
หมวด 4 เรื่ อ งของแนวทางการจั ด การศึ ก ษา ที่ ร ะบุ วา “การจัด การศึ ก ษาตอ งยึ ด หลั ก วาผู เรีย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” จากสาระสำคัญดังกลาว การจัดการ
ศึ กษาจึงให ค วามสำคั ญ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศักยภาพ และความสามารถของผูเรีย นแตล ะคนที่มีอยูอยาง
หลากหลาย ซึ่งหากเด็กไดรับการสงเสริมศักยภาพที่เหมาะสมกับความสามารถของแตละคน ก็สามารถพัฒนา
ความสามารถ ที่มีอยูไดเต็มศักยภาพ และเด็กแตละคน จะมีความสามารถ ความถนัด และวิธีการเรียนรูมี
ความแตกตางกัน แตเปนที่นาเสียดายหาก คุณลักษณะความสามารถที่มีอยูในตัวเด็ก ไมสามารถแสดงออกมา
ใหผูอื่นไดทราบ หรือไมมีใครเห็นความสามารถนั้น และสงเสริมพัฒ นาศักยภาพที่มีอยูในตัวเด็กใหเต็มตาม
ศักยภาพที่มีอยู สักยภาพที่มีอยูนั้นก็จะคอย ๆ ถดถอยไปอยางนาเสียดาย
เด็กปญญาเลิศ (Gifted Child) เปนเด็กประเภทหนึ่งที่อยูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ที่มีศักยภาพ ความสามารถทางสติปญญา และความถนัดเฉพาะทางอยูในระดับที่สูงกวาเด็กอื่นในวัย
เดียวกัน เด็กกลุมนี้มักมีความอยากรูอยากเห็น มีพลังงานในตัวเองมาก นอกจากนี้เขาจะมีสมาธิดีมากในเรื่องที่
สนใจ อาจคนควาจนมีความรูเกินวัย แตถาเรื่องไหนไมอยูในความสนใจ ก็อาจไมสนใจเลย
2.ลักษณะของเด็กปญญาเลิศ
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ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่สังเกตไดโดยทั่วไป ของเด็กปญญาเลิศ ประกอบไปดวย
(คณาจารย
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. 2562: 15-18)
1. มี ทักษะในการใช ป ระสาทรับ รู สิ่งตาง ๆ ไดวองไวเปน พิเศษ (Heightened Perceptual Skills)
การใช ป ระสาทรั บ รู สิ่ งต า งๆได ว อ งไวเป น พิ เศษ ได แ ก สามารถสั ม ผั ส และมี ป ฏิ กิ ริ ย าต อ สิ่ งแวดล อ มอยู
ตลอดเวลา (Acutely Aware and Responsive) ชางสังเกตและมีประสาทวองไวตื่นตัวอยูเสมอ (Observant
and Highly Alert) การมีประสาทรับรูเปนพิเศษนี้ เปนสวนที่มองเห็นไมชัดเจนนัก ตองคอยสังเกตอยูเสมอ
2. มีความอยากรูอยากเห็ นอยางแรงกลา (Intense Curiosity) เด็กมักจะตั้งคำถามอยูเสมอ และ
พยายามหาคำตอบใหได เด็กที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยูในระดับพิเศษมักจะหาคำตอบที่แตกตางกวาผูอื่น
3. มีความสามารถในการแกปญหาและมีความเขาใจสิ่งตางๆไดดี (Advanced Problem Solving
Ability and Conceptualization) เด็ กป ญ ญาเลิศสามารถแกไขป ญ หาที่ซับ ซอนไดเกิน กวาวัย มีค วามคิ ด
อยางมีเหตุผล สามารถตั้งขอสรุปและตั้งหลักเกณฑอยางกวาง ๆ มีความสามารถในการประยุกตความเขาใจ
ของตนมาใชกับสถานการณใหมๆ เด็กประเภทนี้จะสนใจศึกษาระบบสัญลักษณที่เกี่ยวกับตัวเลข หรือภาษา
หรือเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลป จิตรกรรม เปนตน
4. มีแรงผลักดันและพากเพียร (Motivation and Perseverance) เด็กจะมีความรับผิดชอบในงานที่
ตนเองเลือกทำ มีแรงผลักดันและทุมเทใหงานที่ทำเปนอยางมาก จนกวาผลงานจะออกมา เปนผลงานที่ดีเดน
โดยจะเห็นไดจากงานอดิเรกและการสะสมสิ่งของ
5. มีแรงผลักดันที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสมบูรณ ไมมีที่ติ (A drive to Organize and Perfect) เด็ก
ปญญาเลิศมักจะเปนเด็กที่มีความคิดริเริ่มอยูเสมอ และมักจะตั้งเปาหมายในงานที่ทำไวสูงมาก มุงเนนที่จะให
งานออกมาดีสมบูรณแบบไมมีที่ติ
6. แสวงหาสิ่งที่ ทาทายความคิด (Search for Challenge) เด็ กจะชอบงานที่มีความซับซอนตองใช
ความคิด เหตุผล และเวลาเพื่อคนหาคำตอบของคำถามที่ยากๆเปนการลับสมอง จะมีความสุขเมื่อสามารถหา
คำตอบได
7. มีความคิดที่ล้ำเลิศ พิสดาร และมีอารมณขัน (Originality and Hum our) ในการทำงานชิ้นหนึ่ง
เด็กปญญาเลิศจะมีความคิดสรางสรรค โดยจะเห็นไดจากวิธีการทำงาน การใชวัสดุอุปกรณ และการนำเสนอ
งาน จะใชรูปแบบที่แปลกไมเหมือนใครแฝงไปดวยอารมณขัน ซึ่งวิธีการดังกลาวอาจจะไมมีคนเห็นดวย แตเด็ก
กลุมนี้มักจะไมคอยสนใจเพราะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก เปนคนกลาคิดกลาทำ
8. สนใจในรายละเอียดตางๆ (Fondness for Elaboration) มีความคิดที่จะแตงเติมเสริมแตงอยู
เสมอ มีความคิดเห็นหลากหลายเสนออยูเสมอ และมีความละเอียดถี่ถวนในรายละเอียดตาง ๆ ไมวางานนั้นจะ
มีขั้นตอนมากมายเพียงใด เด็กกลุมนี้จะใหความสนใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน แมจะเปนรายละเอียดเล็กๆ
นอยๆ ที่คนอื่นไมสนใจก็ตาม นอกจากนี้ จะมีแรงผลักดันในการศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดใหกระจางโดยไมมีขอ
สงสัยติดคางอีก
9. มีความคิดและมีอิสระเสรีในการคิด (Resourcefulness and Independence) มีความคิดที่จะ
พึ่งตนเอง คิดและทำอะไรเองโดยไมหวังพึ่งผูอื่น มีอิสระเสรีในการคิดและการทำสิ่งตางๆ ดวยตนเอง
10. มีความเขาใจในสิ่งที่เปนรูปธรรม (Abstract) สิ่งที่เปนรูปธรรมเขาใจยาก จะไมพนความสามารถ
ของเด็กกลุมนี้ที่จะเขาใจ รวมถึงการเลนถอยคำทุกรูปแบบ คำผัน คำผวนตาง ๆ เด็กปญญาเลิศจะมีอารมณขัน
และสนุกสนานกับการใชคำเหลานี้
11. มีความรูสึกละเอียดออนและมีความรูสึกไวเปนพิเศษ (Acute Sensitivity) เปนเด็กที่มีความรูสึก
ละเอียดออน มีปฏิกิริยารุนแรงเกี่ยวกับปญหาดานจริยธรรมและสังคมมีความรูสึกออนไหวตอความยุติธรรม
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การเยาะเยย การถูกทอดทิ้ง การยอมรับ ทำใหเปนคนที่เขมงวดกับตนเอง ลักษณะดังกลาวมีสวนสงเสริมให
เปนที่นิยมชมชอบของเพื่อนฝูง โดยยกยองใหเปนหัวหนา นับวาเปนลักษณะนิสัยที่มีสวนมีทั้งคุณและโทษ จะมี
ความรูสึกทุกข ขมขื่น เจ็บปวด สุข เบิกบาน ราเริง อยางเกินสถานการณ
12. ชอบวิพากษวิจารณ (Highly Critical) เด็กสามารถประเมินสิ่งตางๆ ไดเพราะมองเห็นขอดีขอเสีย
ซึ่งแสดงออกโดยการวิพากษวิจารณ
13. ชอบความเปนระบบระเบียบ (Liking for Structure) สามารถมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ
และจัดใหเปนหมวดหมูอยางมีระเบียบและเปนระบบที่ดี
14. ความจำดี แม น ยำ และเรี ย น รู เ ร็ ว (Quick to Mastery and Recall) เรี ย นรู ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
15. มี ค วามสามารถอย างดี เยี่ ย มในการจดจำข อ มู ล ต างๆ ได อ ย างถู ก ต อ ง แม น ยำ และจำได เป น
เวลานาน (Outstanding Capacity to Retain Information)
16. เปนคนชางสังเกต (Keen Power of Observation)
17. มีความสนใจอยางกวางขวาง (Wide Range of Interests)
18. สามารถอานหนังสือไดเร็วตั้งแตเด็ก (Reads earlier) ทั้งยังอานได
อยางแตกฉาน
19. มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค และมีจินตนาการสูง (Creativity and Highly Imagination)
20. ชอบซักถาม (Questioning Attitude) โดยตองการคำตอบมากกวาหนึ่งคำตอบ
21. ชางเจรจา คารมคมคาย ใชศัพทสูง มีความสามารถในการเขียนหรืออธิบายความคิดของตนได
อยางดี (Articulate Self-Expression)
22. สามารถเรียนรูวิชาการตางๆไดเปนอยางดี
23. ชอบคบเพื่อนฝูงที่มีอายุมากกวา (Has older friends)
24. มีทักษะพิเศษดานดนตรี ศิลปะ และการละคร (Exceptionally Talented)
25. มีความคลองแคลววองไว (Psycho-motor)
26. ใจรอน เขียนหนังสือผิด ๆ ถูกๆ มือเขียนไมเร็วเทาความคิด
27. มีความเปนผูนำ (Leadership)
ลักษณะพฤติ กรรมดั งกล าวนี้ ชี้ ให เห็ น ถึ งลักษณะ และความสามารถของเด็กปญ ญาเลิศ ซึ่งเรนซุล ลี่
(Renzulli: 1977) เจาของทฤษฎีสามหวง กลาวถึงองคประกอบของเด็กปญญาเลิศ ไววา ตองมี องคประกอบ
หลัก 3 ประการดวยกัน คือ 1) ตองมีความสามารถทางสติปญญาที่ดี 2) ตองมีความมุงมั่นหรือมุมานะสูง และ
3) ต อ งมี ค วามคิ ด สร า งสรรค สู ง ซึ่ งหากขาดอย า งใดอย า งหนึ่ ง แล ว จะไม ส ามารถทำให เกิ ด การพั ฒ นา
ความสามารถ และคุณลักษณะของความเปนปญญาเลิศได ซึ่งสามารถแสดงไดดังภาพประกอบตอไปนี้

เด็กปัญญาเลิศ
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ภาพที่ 1 แสดงองคประกอบของเด็กปญญาเลิศ
ที่มา: Renzulli. (1977). The Renzulli Enrichment Triad Model. หนา 19.
สรุป สามารถสังเกตลักษณะของเด็กปญญาเลิศไดจาก ความสามารถทางสติปญญาที่โดดเดนกวาเด็กอื่น
ๆ ในวัยเดี่ยวกัน ความคิดสรางสรรคที่มากมาย และความมุงมั่นในการกระทำตาง ๆ ที่สูงกวาผูอื่น
3.การคัดแยกและวินิจฉัย
การคัดแยกและวินิจฉัยเด็กปญญาเลิศ มี 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ
ขั้ น ที่ 1 เป น ขั้ น เสนอชื่ อ ในขั้ น นี้ เ ป น การให ผู ใกล ชิ ด และรู จั ก เด็ ก เป น ผู เ สนอชื่ อ อาจจะเป น
ผูปกครอง ครู เพื่อน หรือตัวเด็กเอง ก็ได เปนผูใหรายละเอียดโดยมีแบบตรวจสอบรายการ ระเบียนประวัติ
หรื อแบบสอบถามให ต อบ ทั้ งนี้ เป น การอาศั ย การสั งเกตของบุ ค คลดั งกล าวข างต น เป น การสั งเกต หรือ
สอบถามงาย ๆ วาใครมีลักษณะเดน ลักษณะเกง เปนตน
ขอมูลที่ไดในขั้นนี้ จะเปนขอมูลนำไปเปนขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก เพื่อประกอบการพิจารณาในตัวเด็ก
ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจใชอาจใชพิจารณาประกอบกับเครื่องมือในขั้นตอ ๆ ไป
ขั้นที่ 2 เปนขั้นการคัดแยกอยางเปนทางการ ใชเกณฑการคัดแยกตามหลักวิชาการ โดยใชเครื่องมือ
งาย ๆ แตผูใชตองมีความชำนาญ
ขั้นที่ 3 เปนขั้นวินิจฉัย โดยใชเครื่องมือที่เปนทางการเพื่อทดสอบความสามารถดานตาง ๆ ของเด็ก
อยางละเอียดลึกซึ้งขึ้นกวาสองวิธีที่ผานมา ซึ่งเปนการดำเนินการตอจากสองวิธีขางตน เครื่องมือที่ใช ไดแก
แบบทดสอบสติปญญารายบุคคล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการีเรียน แบบวัดความคิดสรางสรรค แบบวัด
ความถนัด แบบสำรวจความสนใจ เปนตน
ซึ่ งคลาก (Clark. 1992)ไดเสนอวิ ธีการ และขั้น ตอนการคัดแยกเด็กที่ มี ความสามารถพิ เศษไว 3
ขั้นตอน ดังภาพประกอบ ตอไปนี้
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ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ
ที่มา: อุษณีย อนุรุทธวงศ. (2544). รายงานการวิจัย หนา 38.
สรุป การคั ดแยกและวิ นิ จ ฉั ยเด็ กป ญ ญาเลิศ ประกอบไปด ว ย การเสนอชื่ อโดยครู และผู ป กครอง
เรียกวาการขัดแยกอยางไมเปนทางการ เมื่อไดขอมูลในขั้นนี้แลวเขาสูการคัดแยกอยางเปนทางการ ตามหลัก
วิชาการ สุดทายเขาสูการวินิจฉัย โดยใชเครื่องมือเพื่อทดสอบความสามารถดานตาง ๆ ของเด็กอยางละเอียด
เพื่อสูการระบุชี้ชัดถึงศักยภาพของเด็กปญญาเลิศ
4.หลักการจัดการเรียนรู
หลักจัดการเรียนรูสำหรับเด็กสติปญญาเลิศนั้น กลาววาควรจะกระทำ ดังนี้
1. สรางบรรยากาศการเรียน ซึ่งจะชวยใหเด็กสติปญญาเลิศไดพัฒนาศักยภาพของตนใหถึงขีดสูงสุด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการตัดสินใจ การวางแผนการแสดงความสามารถ การใหเหตุผล การสรางสรรค และ
การสื่อสารกับผูอื่น
2. ใหโอกาสเด็กไดใชความคิดริเริ่ม สรางสรรค และจินตภาพในการแกปญหา
3. จัดสภาพแวดลอมใหเอื้ออำนวยตอเด็กในการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบและความสามารถ ทั้ง
ในดานวิชาการ รางกาย อารมณ สังคม และชวยเพิ่มพูนประสบการณในอันที่จะทำใหเด็กปญญาเลิศไดพัฒนา
ทักษะพิเศษของตน
4. จัด กิ จกรรมการเรียนการสอนในรูป ของสหวิทยาการ การใชสื่ อผสมและความรู ในหลายระดั บ
เพื่อใหเด็กเรียนรูตามความสามารถของตน
5. ใหโอกาสเด็กในการเพิ่มพูนประสบการณของตน ทั้งในแนวกวางและลึกตามความสนใจของเด็ก
โดยเนนความรับผิดชอบและอิสรภาพทางปญญา
สรุป หลักสำคัญในการจัดการเรียนรู สำหรับเด็กปญญาเลิศนั้น ควรดำเนินการใหสอดคลองกับความ
มุงหมายการศึกษาสำหรับเด็กปญญาเลิศแตละคน ที่เหมาะสม เพื่อใหเด็กไดพัฒนาศักยภาพอยางเต็มศักยภาพ
ทำใหเด็กเปนเด็กที่มีคุณภาพ และทำประโยชนใหประเทศชาติตอไป
5.หลักสูตรการจัดการเรียนรู
หลั กสู ตรการจัดการเรียนรู สำหรับ เด็กป ญญาเลิศนั้ น ใชห ลักสูตรปกติ เพียงแตป รับ ในสิ่งตอตอไปนี้
(อุษณีย โพธิสุข: 2537)
1. ปรับเนื้อหาวิชาในวิชาแตละวิชา ใหลึกซึ้งกวางขวาง เปนนามธรรม ซับซอน และหลากหลาย มากขึ้น
ใหมีความคิดรวบยอดหลักในแตละเนื้อหาวิชา เปดโอกาสใหศึกษาเกี่ยวกับมนุษยวิทยามากขึ้น เชน ชีวประวัติ
บุคคลสำคัญ เพื่อใหวิเคราะหปญหา แนวทางการแกปญหา ของผูนำ ใชวิธีการศึกษาแบบสืบสวนสอบสวน
หรือวิธีการหาความรูแบบวิทยาศาสตร
2. ปรับกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร การปรับกระบวนการเรียนการสอน เด็กปญญาเลิศ ควร
ดำเนินการดังตอไปนี้
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาความคิดระดับสูง เพื่อใหฝกคิด นำความรูไปใชพัฒนาสรางสิ่ง
ใหม ในการตั้งคำถาม หรือแบบฝกหัด แบบปรายเปด
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมการคนพบ ดวยรูปแบบแนวคิดใหม ดวยตนเอง ซึ่งจะสงเสริม
ความมั่นใจในตนเอง และความสนใจสนใจ ใหกับเด็กมากขึ้น
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2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมการใชเหตุผล ดวยการใหเด็ก สรุปงานจากการ ศึกษา และ
หลักฐาน แลวชี้แจงเหตุผล จากหลักฐานหรืองานที่ศึกษา
2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เปดโอกาสใหเด็กเลือกเรื่องที่สนใจในการศึกษา และใหเด็กไดศึกษา
คนควาอยางอิสระ โดยครูใหความชวยเหลือ ชี้นำในเบื้องตน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบกลุมสัมพันธ และสถานการจำลอง ชวยใหเด็กไดพัฒ นาตนเอง
และพัฒนาทักษะทางสังคม
2.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยวิธีสอนที่หลากหลาย และระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากเด็ก
ปญญาเลิศเปนเด็กที่เรียนรูไว ครูตองจัดเวลาในการเรียนการสอน และวิธีสอนใหเหมาะสม เพื่อมิใหเด็กเบื่อ
หนายการเรียน และเกิดพฤติกรรมกอกวนเพื่อน
3. ปรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การปรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของเด็กปญญาเลิศควรปรับใหเด็ก
ศึกษาปญหาจริง ๆ ใหเด็กมีโอกาสเสนอผลงานตอสาธารณชนจริง ๆ นำขอมูลตางๆ มาสราง และปรับปรุงใหม
ไมเพี ยงแตเรียนรู และสรุปขอมูล และควรใหสาธารณชน หรือเพื่อน ๆ ประเมินผลงานดวย และฝกใหเด็ก
ประเมินผลงานของตนเองดวย มิใชครูเปนผูประเมินฝายเดียว
4. ปรับสภาพแวดลอมในการเรียน การปรับสภาพแวดลอมในการเรียนการสอน สำหรับเด็กปญญาเลิศ มี
ทั้งการปรับสภาพแวดลอม ทางกายภาพ และการปรับสภาพแวดลอมทางดานจิตใจ สภาพแวดลอมการเรียน
การสอนที่ดีสำหรับเด็กปญญาเลิศ ควรมีลักษณะ ดังนี้
4.1 มีความคลองตัวในการเคลื่อนไหว เพื่อใหเด็กสามารถเคลื่อนไหวไดคลองตัว ในการทำงานหรือหยิบ
ใชวัสดุอุปกรณการเรียนไดสะดวก เพิ่มศักยภาพในการทำงาน
4.2 มีสภาพแวดลอมที่ยาก และซับซอน เชนมีหนังสือที่ยากขึ้นกวาระดับความสามารถ หรืองานที่ใหทำ
ยากขึน้ กวาปกติ เปนตน
4.3 จักการเรียนการสอน แบบผูเรียนเปนศูนยกลาง กลาวคือ การเรียนการสอนเนนที่ตัวผูเรียน และ
ความสนใจของผูเรียน โดยการเด็กเปนผูอภิปรายซักถาม ในการเรียน
4.4 สรางบรรยากาศความเปนอิสระใหกับผูเรียน โดยการใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง แกปญหาดวย
ตนเอง
4.5 ใหการยอมรับมากกวาการตัดสิน กลาวคือครูยอมรับความคิด เห็นอกเห็นใจ เขาใจในความแตกตาง
อดทนรับฟงการอธิบาย ของเด็ก ไมดวนตัดสิน ถูกผิด เร็วเกินไปโดยไมไตรตรองเหตุผล
สรุป หลักสูตรการจัดการเรียนรู สำหรับเด็กปญญาเลิศนั้น ใชหลักสูตรปกติ เพียงแตปรับเนื้อหาวิชา
ในวิชาแตละวิชา ใหลึกซึ่งกวางขวาง เปนนามธรรมลึกซึ้ง ซับซอน และหลากหลาย ปรับกระบวนการเรียนการ
สอนในหลักสูตร ปรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปรับสภาพแวดลอมในการเรียน ใหให ลึกซึ้ง กวางขวาง
ซับซอน และหลากหลาย เหมาะสมกับ ความสามารถ และศักยภาพของเด็กปญญาเลิศ
6.วิธีการจัดการเรียนรู
มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน ไดพยายามที่จะหารูปแบบสำหรับการ สงเสริมการศึกษา
สำหรับเด็กปญญาเลิศ หลากหลายวิธี แตสามารถสรุปได ดังนี้ (อารี สัณหฉวี. 2540)
1. การจั ด การเรี ย นรู แ บบรู แ จ ง เป น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให เด็ ก เรี ย นรู ตามระดั บ
ความสามารถของเด็ก เปนขั้นตอน โดยครูแบงเนื้อหาวิชาออกเปนขั้นยอยๆ แลวใหเด็กไดเรียนตามขั้นตอนที่
กำหนด โดยไมมีการเรงรัดเวลา ใหเด็กเรียน ตามความสามารถ จนกระทั่งเด็กเรียนดวยตนเองครบหนวยของ
เนื้อหาที่ครูกำหนด การเรียนรูแบบนี้เปนทำใหเด็กเรียนไดตามความสามารถ
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2. การจัดหลักสูตรใหกะทัดรัด เปนการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับเด็กปญญาเลิศโดยเนนใหเด็กไดเรียน

ในเนื้อหาวิชาที่สำคัญ โดยตัดกิจกรรมการเรียนบางอยางออกไป เมื่อเด็กมีทักษะแลว เชน การทบทวน
แบบฝกหัด การทบทวนกฎเกณฑตาง ๆ เปนตน แตครูจะตองแนใจวาเด็กมีพื้นฐานแลว จึงจะเรียนเนื้อหาวิชา
ที่ยากขึ้นได
3. การคิดเชิงวิจารณ เปนการสอนใหนักเรียนรูจักคิด รูจักใชเหตุผลกอนตัดสินใจและไมไดหลงเชื่อใคร
งาย ๆ ประกอบดวยขั้นตอนที่สำคัญคือ ประการแรกการตรวจสอบขอมูล วาขอมูลที่ไดรับมาถูกตองหรือไม
เพียงใด ควรเลือกเชื่อขอมูลประเภทใด เมื่อทราบแหลงที่มาของขอมูลแลว จะตองพิจารณาถึงความนาเชื่อถือ
ของขอมูลวา นาเชื่อถือหรือไม พิจารณาถึงขอดีขอเสียกอนตัดสินใจบางครั้งอาจมีการตั้งสมมติฐานไวในใจ
แลวหาทางพิสูจนวาเปนจริงหรือไมจึงจะทำการตัดสินใจไดถูกตอง
4. ศู น ย ก ารเรีย น เป น การจัด มุ ม ใดมุ ม หนึ่ งในห อ งเรีย น หรื อ ในโรงเรีย นให เป น มุ ม หรือ ศู น ย ที่ เน น
เนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งตามเนื้อหาในหลักสูตร แลวใหเด็กเขาศึกษาหาความรูดวยตนเองตามศูนยที่ครูจัดไว เด็ก
บางคนอาจมีความสนใจในเนื้อหาที่นอกเหนือจากที่กำหนดไวในหลักสูตร ครูอาจจัดตั้งศูนยพัฒนาความสนใจ
ขึ้น เพื่อใหเด็กไดศึกษาคนควาดวยตัวเองก็ได
5. การคิ ด ระดั บ สู ง เป น การสอนให เด็ ก เรี ย นรู ต ามแนวความคิ ด ของนั ก การศึ ก ษาชาวอเมริ กั น
ชื่อ Benjamine Bloom (1971) ซึ่งกลาววา การสอนใหมีความรู และความเขาใจในเนื้อหาวิชาเปนการสอน
ใหมีความรูในระดับต่ำ ครูควรจะสอนใหเด็กนำไปใช วิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลสิ่งที่เรียนดี ไมดี มี
ประโยชน ไม มีป ระโยชนอยางไร จึงจะถือวาประสบผลสำเร็จ เพราะนั่ น คื อการสอนให เด็ กรูจักการคิด ใน
ระดับสูง
6. การศึกษาดวยตัวเอง เปนการมอบหมายใหเด็กไดศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในแนวลึก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเรื่องที่เด็กใหความสนใจอยางมาก แตครูจะตองคอยใหคำแนะนำเด็ก เมื่อไดความรูมาแลวนักเรียนจะตอง
จั ด ความรู เ ป น หมวดหมู แล ว นำเสนอในรู ป แบบของรายงาน วี ดิ ทั ศ น หรื อ นิ ท รรศการ ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ
ความสามารถของนักเรียน
7. การฝกงานกับผูชำนาญงาน เปนการสงเด็กปญญาเลิศไปฝกงานกับผูที่มีความรู ความสามารถในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ เพื่อใหผูชำนาญการนั้นถายทอดวิชาความรูใหแกเด็กปญญาเลิศ
8. การสอนเรง เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนเนื้อหาที่ยากขึ้น เกินกวาที่กำหนดไวในหลักสูตร
9. การสอนเสริม เปนการสอนตามเนื้อหาที่กำหนดไวในหลักสูตร แตมีกิจกรรมที่กวางขวางขึ้น เนื้อหา
เดิมแตกิจกรรมอาจมีมากขึ้น ทั้งแนวลึก และแนวสรางสรรค ซึ่งอาจจัดเปนกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือเปน
คายฤดูรอนก็ได
10. การขามชั้น เปนการเลื่อนชั้นเรียนใหสูงขึ้น
11. การเขาเรียนกอนเกณฑ เปนการสงเด็กเขาเรียนเมื่ออายุยังนอย ตามปกติแลวเด็กจะเขาเรียนเมื่อ
อายุครบตามเกณฑที่กฎหมากำหนด
12. การเรียนตามความสามารถของตนเอง เปนการใหเด็กปญญาเลิศเรียนหนังสือดวยตัวเองตามเนื้อหา
ที่กำหนด โดยครูจะนำเนื้อหาวิชามาแบงเปนตอน ๆ หรือเปนชุด ๆ แลวใหเด็กเรียนดวยตนเองเปนชุด ๆ ตาม
ความสามารถของเด็ก ไมมีการกำหนดเวลา เด็กจะเรียนกี่ชุดหรือทุกชุดก็ได
13. การเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเมื่ออายุยังนอย ตามปกติแลวเด็กจะเขาเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อ
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หากระเบียบการตาง ๆ เปดกวาง กวานี้ เด็กเกงอาจมีโอกาสเขา
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เรียนในระดับมหาวิทยาลัยเมื่ออายุยังนอยก็ได หากเกณฑการเขามหาวิทยาลัยพิจารณาความสามารถทาง
วิชาการเปนหลัก ไมมีขอจำกัดดานอายุ เปนตน
14. การเรียนทางไปรษณีย เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนดวยตนเองทางไปรษณีย ซึ่งมหาวิทยาลัย
บางแหงจัดสอน อาจฟงคำบรรยายจากเทปเสียง หรือจากวีดิทัศนก็ได ซึ่งเด็กจะเรียนไดชาหรือเร็วขึ้นอยูกับ
ความสามารถและความสนใจของตน
15. การเรียนลวงหนา เปนการอนุญาตใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาไปเลือกเรียนบาง
รายวิชาในระดับมหาวิทยาลัยได และเก็บสะสมหนวยกิตไว เมื่อเด็กเขาเรียนในมหาวิทยาลัยจริง จะชวยใหเด็ก
เรียนจบระดับมหาวิทยาลัยเร็วขึ้น
16. การแกปญหา เปนการฝกใหเด็กแกปญ หาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนปญหาในการเรียน หรือ
ปญหาในสังคมก็ได ครูอาจใหเด็กทำงานคนเดียวหรือทำงานเปนกลุมก็ได เปนการสอนใหเด็กรูจักการวิเคราะห
ปญหาวาปญหาเกิดมาจากอะไร มีที่มาอยางไร
17. การจัดหลักสูตรฉบับยอ เปนการจัดหลักสูตรที่เขมขน เพื่อใหเด็กปญญาเลิศไดเรียนภายในเวลาที่
สั้นลง
18. การนับหนวยกิตโดยการสอบ เปนการสอบโดยที่เด็กไมตองมาเรียน ใหเด็กเรียนดวยตนเองที่บาน
เมื่อสิ้นภาคเรียนให เด็กเขาสอบ หากเด็กสอบได เด็กก็ไดรับสิทธิในการสอบผานการเรียนวิชานั้น และเก็บ
สะสมหนวยกิตไว เมื่อหนวยกิตครบตามหลักสูตรก็ถือวาสำเร็จการศึกษา
19. การทำสัญญา เปนการทำสัญญากับเด็กในดานการเรียน เปนสัญญาที่มีการลงนามเปนลายลักษณ
อักษร ภายในจะตองมีจุดมุงหมายชัดเจน มีขอบขายเนื้อหาวิชาที่เด็กจะตองรูภายในเวลาที่กำหนด และเด็ก
ตองนำเนื้อหาวิชามาเสนอครู เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
20. การสอนความคิดสรางสรรค เปนการสอนและสงเสริมใหเด็กใชความคิด จินตนาการในการเรียนรู
ให มาก ควรตั้ งคำถามให เด็กตอบ ไม ควรเปน คำถามที่มีคำตอบเดียว แตเปน คำถามปลายเปด ที่มีคำตอบ
มากมาย ให อิส ระแก เด็ ก ไม ควรตำหนิ ห รื อลงโทษเด็ ก ควรมีความรูความเขาใจในเนื้อหาเสีย กอน จึ งจะ
สามารถใชวิธีประยุกตและสรางสรรคเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการจัดการเรียนรูแตละวิธี มีจุดเดน จุดดอย ที่ตางกัน ในการนำไปใชควรพิจารณาความเหมาะสม
จากสถานการ และความสามารถของผูเรียน ซึ่งอารี สัณหฉวี ไดกลาวถึงเกณฑในการเลือก ไวดังนี้
1. มีความยืดหยุนในการนำไปใช กลาวคือ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู นั้น ๆ สามมารถปรับใช
กับวิชาตาง ๆ ไดมากนอยเพียงไร สามรถปรับใหกับหลักสูตรแกนกลางไดหรือไม สามารถปรับใชกับเด็กวัยใด
ไดบาง สามรถปรับเพื่อสนองตอบความแตกตางระหวาบุคคลไดมากนอยเพียงใด
2. ความเหมาะสมกั บ สถานการณ กลาวคือ เหมาะสมกั บ สภาพโรงเรีย น ห องเรีย น และความ
คาดหวังของ พอ แม ผูปกครอง หรือไม มากนอยเพียงไร
3. ความครอบคลุม กลาวคือ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู ที่เลือกนั้น ครอบคลุมเนื้อหาวิชา วิธี
สอน การวัดและประเมินผลการเรียน หรือไม ถาไมครอบคลุมยังขาดดานใด จะสามารถเสริมหรือปรับปรุงได
หรือไม
4. ความเที่ยงตรง กลาวคือ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู ที่เลือกนั้น มีการพัฒนา มีผลการวิจัย
รองรับ และมีการนำไปใชกับเด็กปญญาเลิศ แลวเกิดผลมากนอยเพียงไร
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5. การปฏิบัติ กลาวคือ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู ที่เลือกนั้น มีวัสดุอุปกรณ เพียงพอที่จะ
นำมาใชผลิตหรือไม คาวัสดุอุปกรณสูงเกินไปหรือไม การเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู ไปใชในสถานการณ
หรือวัฒนธรรม ที่เปนอยูจะทำไดไหม
ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปญญาเลิศเปนเด็กนั้น มีหลากหลายวิธีประกอบดวยหลากหลายวิธี
ไมวาจะเปนวิธี การจัดการเรียนรูแบบรูแจง การจัดหลักสูตรใหกะทัดรัด การคิดเชิงวิจารณ การจัดศูนยการ
เรียน การพัฒนาความคิดระดับสูง การศึกษาดวยตัวเอง การฝกงานกับผูชำนาญ การสอนเรง การสอนเสริม
การขามชั้น การเขาเรียนกอนเกณฑ การเรียนตามความสามารถของตนเอง การเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
เมื่ ออายุ ยั งน อย การเรี ยนทางไปรษณี ย การเรีย นล ว งหน า การเรีย นแบบแกป ญ หา การจัดหลักสูตรฉบั บ
ยอ การนับหนวยกิตโดยการสอบ การทำสัญญากับเด็กในดานการเรียน และการสอนความคิดสรางสรรค ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความสอดคลองเหมาะสมกับเด็ก
7.วิจารณการขอดี ขอเสีย ของการเปนเด็กปญญาเลิศ
เด็ กป ญ ญาเลิ ศจะอยู ในชั้ น เรีย นด ว ยความอยากรูที่ มี มากมาย เด็ ก จะดื่ มด่ ำ และกระหายความรู
ความคิด สติปญญา ความสามารถในการประดิฐคิดคน ฉะนั้นครูอาจารย ผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาควร
ใหความสนใจกับเด็กกลุมนี้อยางยิ่ง เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยูในตัวเด็กออกมาพัฒนาสังคม และประเทศชาติ แต
ปญหาอยางหนึ่งที่เราพัฒนาเด็กกลุมนี้ไดลำบาก คือ ความเขาใจในตัวเด็ก และเครื่องในการวินิจฉัยคัดแยกเด็ก
ที่เหมาะสม โดยพาเด็กไปทำการประเมินพัฒนาการ ทำแบบวัดความถนัดและตรวจวัดไอคิว จากนักจิตวิทยา
หรือแพทยและผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาการเด็ก เมื่อไดรับการวินิจฉัยวาเปนเด็กปญญาเลิศแลว ไมควรนิ่งเฉยวา
เปนเด็กปญญาเลิศ หรือวาเด็กฉลาด ไมตองชวยเหลืออะไรแลว ในทางกลับกัน เด็กปญญาเลิศจะมีปญหา
หลายอยางตามมา เชน ป ญหาทางอารมณ และปญหาการเขาสังคม เพราะมีความเป นตัวของตัวเอง และ
เชื่อมั่นในตนเองสูง สนใจเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ เขากับเพื่อนวัยเดียวกันไมได และอาจมีปญหาการสราง
ความสัมพันธกับผูอื่นตามมาดวย ดังนั้นจึงตองไดรับการสอนอยางเขาใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพควบคูไปกับการ
เรียนรูทักษะดานตาง ๆ ของชีวิตเปนสิ่งสำคัญดวย
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