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บทที่ 1
ความเป็ นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 มาตรา 24 (2) กาหนดให้มีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดย
สถานศึกษาต้องจัดเนื้อหา สาระกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ตามความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และเกิด
การใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสารสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรี ยนรู ้ อานวยความสะดวกให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย พ่อแม่ ผูป้ กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้น
ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่เพือ่ ร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน
ทุกคน ซึ่งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้
คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลกยึดมัน่ ในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะ
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พืน้ ฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ กาหนด สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ โดยเฉพาะประการที่ 2 ความสามารถในการคิด
เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพือ่ นาไปสู่การสร้างองค์ความรู ้
หรื อสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความสมดุล ต้องคานึงถึงหลัก
พัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง
กาหนดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
กาหนดทักษะสาคัญและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนให้มีองค์ความรู ้ การนาความรู ้
ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดาเนินชีวติ
และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็ น
ระบบ
นโยบายที่สาคัญด้านการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร คือ เร่ งดาเนินการ
ปฏิรูปการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพือ่ ส่งเสริ มให้โรงเรี ยนในสังกัด
ได้พฒั นาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ โดย
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสมดุลทั้งความรู ้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รักษาเอกลักษณ์ความเป็ นไทยตลอดจนพัฒนากระบวน
การเรี ยนรู ้
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วิชาคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่สาคัญมากวิชาหนึ่ง ที่เป็ นพื้นฐานสาหรับการ
เรี ยนในหลาย ๆวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
และยังเป็ นพืน้ ฐานสาคัญที่ก่อให้เกิดการคิดอย่างเป็ นระบบ มีเหตุผล แก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ดังที่สภา
ครู คณิ ตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริ กา (National Council ofTeachers of Mathematics:
NCTM. 2000: 4) ได้กล่าวว่า การคิด การแก้ปัญหา ความเข้าใจและความสามารถ
ทางคณิ ตศาสตร์เป็ นสิ่งที่จาเป็ นอย่างมากในชีวติ ประจาวันและในการทางาน การรู ้
คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีมากๆจะทาให้การใช้ชีวติ ประจาวันดาเนินไปอย่าง
ราบรื่ น ราจารามาน (Rajaraman. 2005: 360) ได้กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่มีเสน่ห์ที่สุดใน
การพัฒนาปั ญญาของมนุษย์ก็คือ คณิ ตศาสตร์ ที่ไม่เพียงเป็ นแค่ศาสตร์หนึ่งใน
การศึกษาแต่ยงั เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่มีพลังสาหรับความสามารถในการเข้าใจโลก
ภายนอกและดารงชีวติ ได้ และสภาครู คณิ ตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริ กา (NCTM. 2000:
5) ยังได้กล่าวอีกว่า การมีความสามารถทางคณิ ตศาสตร์จะเป็ นประตูเปิ ดไปสู่ความ
สาเร็จในอนาคต การขาดความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ก็ถือได้วา่ ประตูน้ นั ถูกปิ ดไป
ด้วย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์จะมีความสาคัญเพียงใด ก็ยงั คงเป็ นวิชาที่
นักเรี ยนส่วนใหญ่มีปัญหาในการเรี ยน ต่างมีความเห็นว่าเป็ นวิชาที่ยาก มีความเป็ น
นามธรรมสูง และที่สาคัญนักเรี ยนส่วนใหญ่ยงั คงสงสัยอยูเ่ สมอ ๆ ว่า ‚เรี ยน
คณิ ตศาสตร์ไปทาไม?‛ ‚นาคณิ ตศาสตร์ไปทาอะไรได้บา้ ง?‛ เป็ นต้น เช่นเดียวกับที่
จูลิน ลิคะสิริ(2551: 35) กล่าวถึงการที่มีคนเคยพูดว่า ‚ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาบังคับ และไม่เห็นว่าคณิ ตศาสตร์จะจาเป็ นใน
การดาเนินชีวติ ประจาวันอย่างไร‛ นัน่ คือนักเรี ยนยังไม่สามารถนาวิชาคณิ ตศาสตร์
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และในชีวติ ประจาวันได้ ในขณะที่ชาน (Chan. 2007:
129-146) ได้พบคาถามของนักเรี ยนในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์เช่น ‚คาตอบนี้ถูก
ไหม?‛ และ ‚ใช้วธิ ีน้ ีถูกไหม?‛ ซึ่งเกิดจากวิธีการสอนของครู เป็ นสาคัญ ทาให้เด็ก
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ขาดความเชื่อมัน่ ในตัวเองและต้องการแก้ปัญหาที่ให้ได้มาซึ่งคาตอบที่ถูกต้องเพียง
อย่างเดียว ซึ่งจะทาให้เด็กถูกจากัดความคิดสร้างสรรค์และยังทาให้ความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์หยุดชะงักอีกด้วย ดังที่เพโคเนน (Pehkonen. 1999: 45)
ได้กล่าวไว้วา่ ‚ผูส้ อนมักละเลยหรื อมองข้ามการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิ ตศาสตร์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์เป็ นทักษะที่
พัฒนาให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนได้ยากและไม่สาคัญเท่าที่ควรในวิชาคณิ ตศาสตร์ ‛
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีพหุปัญญาเป็ นแนวทางหนึ่งที่ทาให้ได้กิจกรรมที่
หลากหลายและมีการเชื่อมโยงเนื้อหาในวิชาต่าง ๆ กับความสามารถพิเศษทาง
พหุปัญญา โดยโฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั ได้
เสนอความสามารถพิเศษไว้ 9 ด้าน แต่ในปั จจุบนั ยังได้รับการยอมรับเพียง 8 ด้าน
คือ 1. ความสามารถด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
2. ความสามารถด้านตรรกะ/คณิ ตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)
3. ความสามารถด้านทัศนสัมพันธ์/มิติสมั พันธ์ (Visual/Spatial Intelligence)
4. ความสามารถด้านร่ างกาย/การเคลื่อนไหว (Bodily/Kinesthetic Intelligence)
5. ความสามารถด้านดนตรี /จังหวะ (Musical/Rhythmic Intelligence)
6. ความสามารถด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น (Interpersonal Intelligence)
7. ความสามารถด้านการรู ้จกั ตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 8. ความสามารถ
ด้านธรรมชาติ(Naturalist Intelligence) 9. ความสามารถด้านจิตวิญญาณและการ
ดารงอยูข่ องชีวติ (Existential Intelligence) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (กรมสามัญศึกษา. 2543: 13) ที่วา่ ‚...ผูเ้ รี ยนทุก
คนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ...‛ การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ าต่างๆ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุ
ปั ญญา เป็ นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยนและ
จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองตามรู ปแบบที่เขา
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ถนัดได้ (สมลักษณ์วจิ บ. 2548: 2) ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ช้ ีให้เห็นถึงความ
หลากหลายทางปั ญญาของมนุษย์ซ่ ึงมีหลายด้านหลายมุม แต่ละด้านก็มีอิสระในการ
พัฒนาตัวเองให้เจริ ญงอกงามในขณะเดียวกันก็มีการบูรณาการแต่ละด้านเข้าด้วยกัน
แสดงออกเป็ นเอกลักษณ์ทางปั ญญาของแต่ละคน คนหนึ่งอาจเก่งเพียงด้านเดียวหรื อ
เก่งหลายด้าน โดยแต่ละคนมักมีปัญญาด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ นับเป็ น
ทฤษฎีที่ช่วยจุดประกายความหวัง เปิ ดกระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาซึ่งสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ได้ท้งั ในกลุ่มเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพร่ อง และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ (ทวีศกั ดิ์ สิริรัตน์เรขา. 2549: 64) วิธีที่ดีที่สุดในการสอนที่
หลากหลาย คือ การสอนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ ความสามารถแต่ละ
ด้านต่างก็มีนิยามทีก่ ว้าง หลากหลายและมีการปรับเปลี่ยนได้เมื่อนามาปรับใช้กบั
หลักสูตรที่มีอยู่ (McCook. 2007: 25) ทฤษฎีพหุปัญญาเป็ นทฤษฎีที่ทาให้ทราบว่าแท้
ที่จริ งแล้วความสามารถหรื อความเก่งของผูเ้ รี ยนมีหลากหลาย ซึ่งเป็ นแนวคิดที่
สาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล (ยุทธนา ปฐมวรชา
ติ.2546: 39-47) โดยครู ตอ้ งออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความ
สนใจของผูเ้ รี ยน ซึ่งครู จะเอาวิธีของปั ญญาทั้งแปดด้านรวมเข้าอย่างสร้างสรรค์ที่
เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแสดงถึงความเข้าใจในบทเรี ยนและแสดงออกอย่างเป็ น
รู ปธรรม (อารี สัณหฉวี. 2543: 49-50)
จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จะเห็นว่าความสามารถทางคณิ ตศาสตร์เป็ น
ทักษะที่จาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ และยังช่วยให้มนุษย์
สามารถนาความรู ้ที่ได้เรี ยนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันและสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ ๆ เพือ่ ดารงชีวติ และพัฒนาสังคมได้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ตาม
ทฤษฎีพหุปัญญาเป็ นกิจกรรมการสอนแบบหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความสามารถทาง
คณิ ตศาสตร์ของผูเ้ รี ยนได้ ผูเ้ ขียนจึงพัฒนาการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
พหุปัญญาที่มีต่อความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่
3 โดยเลือกสาระการเรี ยนรู ้เรื่ อง การคูณ ทั้งนี้เพราะจากการจัดการเรี ยนการสอนที่
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ผ่านมาผูเ้ ขียนเก็บข้อมูลผลการเรี ยนรู ้เรื่ องการคูณ มาวิเคราะห์และพบว่าผูเ้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ในระดับไม่น่าพอใจ ผูเ้ ขียนจึงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในเนื้อหา
ดังกล่าว อีกทั้งเนื้อหาการคูณเป็ นเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ต่าง ๆ ทาง
คณิ ตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ต่าง ๆในชีวติ ประจาวันได้ ทาให้การสอน
คณิ ตศาสตร์เป็ นรู ปธรรมและมีความหมายมากขึ้น ผลการจัดกิจกรรรมการเรี ยนรู ้ที่
ได้จะเป็ นแนวทางให้ครู ผสู ้ อนคณิ ตศาสตร์ได้นาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรี ยน
การสอนเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

กรอบแนวทางดาเนินการพัฒนาผู้เรียน
ผูเ้ ขียนได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของครู ผสู ้ อนที่จะต้องพัฒนาและ
ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้เต็มศักยภาพ เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา จึงกาหนดกรอบแนวทางสาหรับดาเนิ นการเพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยน
โดยมี

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ที่เหมาะสม สาหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
2. เพือ่ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีพหุปัญญาซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรี ยนรู ้

เป้าหมาย
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/4 โรงเรี ยนวัดคูบ้ อนได้รับการพัฒนา
การเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีพหุปัญญาซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเรี ยนรู ้
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2. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/4 โรงเรี ยนวัดคูบ้ อนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการคูณสูงขึ้น

ประโยชน์ ของเอกสาร
1. ครู ปฏิบตั ิการสอนใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือ่
พัฒนาผูเ้ รี ยน
2. ใช้เป็ นเอกสารในการศึกษา สร้างความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามทฤษฎีพหุปัญญา

สรุป
ในการจัดการศึกษาตามนโยบายของกรุ งเทพมหานคร ที่เร่ งดาเนินการปฏิรูป
การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 มาตรา 24 (2) และ
จุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนา
ผูเ้ รี ยนทุกคนให้เกิดความสมดุล ต้องคานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและ
พหุปัญญา โดยกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ กาหนดทักษะสาคัญและ
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนให้มีองค์ความรู ้ การนาความรู ้ทกั ษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดาเนินชีวติ และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มี
เจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบ ซึ่งครู สามารถจัดการเรี ยนรู ้
ตามทฤษฎีพหุปัญญา เพือ่ พัฒนากระบวนการคิด ทักษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้และครู ก็เกิดการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง และยังเป็ น
การพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้
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มีอนั ดับความสามารถในการแข่งขันกับโรงเรี ยนอื่น ๆ ได้ดีข้ นึ ดังนั้นครู ปฏิบตั ิการ
สอนจะต้องกาหนดแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จในการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 2
ความรู้ พนื้ ฐานเกี่ยวกับ
ทฤษฎีพหุปัญญา
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ความหมายและแนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีพหุปัญญา
เมื่อปี ค.ศ. 1904 นักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อ อัลเฟรด บีเนท์ และคณะได้
พัฒนาเครื่ องมือสาหรับวัดผูเ้ รี ยนประถมศึกษาทีม่ ีความเสี่ยงที่จะเป็ นผูเ้ รี ยนสอบตก
เพือ่ หาทางช่วยเหลือ แก้ไขจากการพัฒนาเครื่ องมือวัดนี้ทาให้เกิดแบบทดสอบวัด
เชาวน์ปัญญาขึ้นครั้งแรกของโลก หลายปี ต่อมาสหรัฐอเมริ กาได้นาแบบทดสอบนี้
ไปใช้และได้สร้างแบบทดสอบเพิม่ เติมขึ้น แล้วนาไปใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ดังเป็ นที่
รู ้จกั กันในปั จจุบนั นี้วา่ แบบทดสอบวัดไอคิว(พีระ รัตนวิจิตร;และคนอื่นๆ. 2544: 2)
ต่อมาในปี ค.ศ. 1983 นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั แห่ งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ชื่อโฮวาร์ด การ์ดเนอร์(Howard Gardner) ได้กล่าวในหนังสือ Frame of mind
(Gardner. 1983: 3-11) ว่าเราตีความหมายของคาว่า เชาวน์ปัญญาหรื อสติปัญญาแคบ
ไป หลาย ๆ โรงเรี ยนมักทาการทดสอบผูท้ ี่จะสมัครเข้ามาเรี ยนของตนด้วยการ
ทดสอบไอคิว (บีเชเนอร์, ลินเน. 2545: 4) ซึ่งการทดสอบไอคิวนั้นจะทาการทดสอบ
และวัดความสามารถทางด้านภาษาและคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนเป็ นหลัก ในขณะที่
ความสามารถของนักเรี ยนนั้นสามารถมองได้ในรู ปแบบอื่น ๆ อีกหลายรู ปแบบเขา
จึงได้ต้งั ทฤษฎี Theory of Multiple Intelligences (M.I. Theory) ขึ้น ซึ่งกล่าวว่า
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของมนุษย์น้ นั หมายถึง
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เป็ นปั ญหาที่แท้จริ ง หรื อเป็ นอุปสรรค์
ที่ได้เผชิญ
2. ความสามารถในการค้นพบหรื อสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิผล ที่
อยูบ่ นพื้นฐานของงการพัฒนาทักษะและการสรร้างองค์ความรู ้ใหม่ ซึ่งอาจจะ
แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (Gardner. 1983: 6061)
และยังมีผใู ้ ห้ความหมายของพหุปัญญาไว้อีกหลายคน ดังนี้
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กุลยา คันติผลาชีวะ (2550: 35) ได้กล่าวไว้วา่ พหุปัญญาเป็ นความสามารถ
ทางปั ญญาที่บ่งบอกศักยภาพทางกายและสมองของบุคคลในการคิดแก้ปัญหาที่
สามารถสร้างสรรค์ผลผลิตจากความสามารถด้านนั้น ๆ ได้อย่างโดดเด่น
พีระ รัตนวิจิตร และคณะ (2544: 2) ได้กล่าวไว้วา่ พหุปัญญา หมายถึง

ศักยภาพความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหาหรื อออกแบบงานและผลงานด้าน
ต่าง ๆ ในสถานการณ์ธรรมชาติ
จึงสรุ ปได้วา่ พหุปัญญา หมายถึงความสามารถทางปั ญญาของมนุษย์ที่
แสดงออกมาในลักษณะที่เป็ นความสามารถการคิดแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงาน
หรื อองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณค่าต่อตนเองและเป็ นที่ยอมรับของ
สังคม

องค์ประกอบของพหุปัญญา
ในปี ค.ศ. 1983 การ์ดเนอร์ ได้จาแนกความสามารถพิเศษหรื อปั ญญาของ
มนุษย์ไว้ 7 ด้าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 ได้เพิม่ ปั ญญา ในด้านที่ 8 ขึ้นมา (แชปแมน
แคโรลีน. 2544: 3) และอีกสองปี ต่อมาก็ได้มีปัญญาในด้านที่ 9 เกิดขึ้น ดังนี้
1. ความสามารถด้านภาษา ( Verbal / Linguistic Intelligence)
ความสามารถพิเศษด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา บุคคลผูม้ ีความสามารถพิเศษนี้
จะมีทกั ษะในการใช้และเล่นกับคา จะสามารถสื่อสารด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยงั ตระหนักถึงหน้าที่อนั หลากหลายของ
ภาษา โดยรู ้ถึงอานาจของภาษาในการกระตุน้ อารมณ์ความรู ้สึกด้วย เหล่ากวี
นักเขียน นักข่าว นักพูด ทนายความ พิธีกร และนักการเมืองจะเป็ นคนชอบอ่าน
หนังสือ สามารถอ่านได้ละนาน ๆ ทักษะในการฟังภาษาก็จะดี บุคคลประเภทนี้จะ
เรี ยนได้ดีโดยการพูด ฟัง อ่าน เขียน

12

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา
2. ความสามารถด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ (Logical / Mathematical
Intelligence) ความสามารถด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับการทางานด้านตัวเลข การคานวณ
การคิดเชิงปริ มาณ การคิดแบบนามธรรมรวมถึงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ มีความสามารถในการใช้ตวั เลขและการใช้เหตุผล ชอบพิจารณา
รู ปแบบสิ่งต่าง ๆ กาหนดความสัมพันธ์ของเหตุและผล ชอบทดลองและศึกษาผล
ชอบทดลองความคิดขอตนเอง นักคณิ ตศาสตร์ วิศวกร นักฟิ สิกส์ นักดาราศาสตร์
นักวิจยั ล้วนเป็ นผูม้ ีความสามารถด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ในระดับสูงทั้งสิ้น
3. ความสามารถด้านมิติสมั พันธ์ (Spatial Intelligence ) คือความสามารถที่
จะเข้าใจโลกซึ่งเราอยูไ่ ด้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการมองเห็นภาพ สร้างภาพ
หรื อคิดเป็ นภาพ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างระยะ ขนาด ตาแหน่ง ผูม้ ีความสามารถ
พิเศษด้านนี้ไวต่อการเห็นมาก สามารถเห็นรายละเอียดและจาลองสิ่งที่เห็นเป็ นภาพ
หรื อกราฟหรื อตารางได้ มักจะคิดเป็ นรู ปภาพและมีประสาทสัมผัสทางทิศทางและ
สถานที่ได้ดีมาก มักจะนาเสนอข้อมูลทางด้านมิติให้ออกมาเป็ นภาพได้และมี
พรสวรรค์อนั เฉียบคมในการดึงภาพจากความคอดฝันมาทาให้ภาพปรากฏ มีการ
สร้างแผนผังแนวคิด กรอบความคิด จินตนาการและการเขียนภาพศิลปิ นและนัก
ออกแบบจะมีทกั ษะนี้ เพราะสามารถที่จะสนองตอบต่อโลกแห่งภาพและมิติ
สามารถนาสิ่งเหล่านั้นมาสร้างเป็ นชิ้นงานศิลปะ บุคคลในกลุ่มนี้ได้แก่ กลาสี
วิศวกร ศัลยแพทย์ ประติมากร นักวาดแผนที่และสถาปนิก
4. ความสามารถด้านดนตรี / จังหวะ (Musical Intelligence) ได้แก่
ความสามารถในการผลิตเสียงดนตรี จังหวะ และความสามารถพิเศษในการเข้าใจ
และชื่นชมเสียงดนตรี บุคคลประเภทนี้จะสามารถร้องเพลงได้ถูกจังหวะ ระดับเสียง
ไม่เพี้ยน และสามารถแต่งเพลงหรื อดนตรี ได้ บุคคลประเภทนี้จะประสาทไวต่อเสียง
และจังหวะที่อยูร่ อบตนในชีวติ ประจาวัน
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5. ความสามารถด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว ( Bodily / Kinesthetic
Intelligence ) บุคคลประเภทนี้มีความสามารถในการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวได้
คล่องแคล่ว การใช้มือหยิบจับหรื อถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างถนัดและทะมัดทะแมง
และมีความสามารถทางการสัมผัสสูง บุคคลประเภทนี้จะเรี ยนรู ้ได้ดีดว้ ยการลงมือ
ทา เคลื่อนไหว และแสดงบทบาท
6. ความสามารถด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น (Interpersonal Intelligence)
บุคคลที่มีความสามารถเด่นด้านนี้จะเป็ นผูท้ ี่ทางานกับผูอ้ ื่นได้ดี มีความสามารถ
พิเศษในการสังเกตรับรู ้ความรู ้สึกอารมณ์ของผูอ้ ื่นได้ดี บุคคลทีม่ ีปัญญาด้านนี้มกั จะ
เป็ นผูม้ ีลกั ษณะเป็ นมิตรและเปิ ดเผย มีความสามารถพิเศษในการเป็ นผูจ้ ดั การและ
เป็ นหัวหน้าทีม รู ้จกั ประมาณและเข้าใจอารมณ์ของผูอ้ ื่นได้เร็วและโต้ตอบได้
เหมาะสมและจะเรี ยนรู ้ได้ดีเมื่อมีการสนทนา ติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
7. ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง (Interpersonal Intelligence) ได้แก่
ความสามารถสาเนียก สภาพอารมณ์ความรู ้สึกของตนเอง บุคคลที่มีปัญญาเด่นด้าน
นี้จะชอบทางานตามลาพัง และใช้ความรู ้สึกและความเข้าใจตนเองในการดาเนินชีวติ
และวางจุดมุ่งหมายในชีวติ ตามความเป็ นจริ ง บุคคลกลุ่มนี้ได้แก่ นักเขียนนวนิยาย
นักจิตวิทยา ผูท้ รงภูมิปัญญา ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่
8. ความสามารถด้านการรอบรู ้ธรรมชาติ ( Natural Intelligence ) เป็ น
ความสามารถรับรู ้และสังเกตธรรมชาติของพืช สัตว์ ตลอดจนลักกษณะภูมิศาสตร์
ดิน หิน แร่ ท้องฟ้ า เมฆ ดวงดาว บุคคลที่มีความสามารถเด่นด้านนี้มกั จะชอบอยู่
กลางแจ้งและมองเห็นรู ปแบบและลักษณะพิเศษของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติท้งั ที่
มีชีวติ และไม่มีชีวติ ชื่นชม รู ้จกั และเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้ลึกซึ้งรวมไปถึงการ
แยกแยะความแตกต่าง และจัดหมวดหมู่ต่าง ๆ ในธรรมชาติที่พบได้ดี บุคคลในกลุ่ม
นี้ได้แก่ นักดินเท้าท่องเที่ยว นักพฤกษศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ คนสวน
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9. ความสามารถด้านจิตวิญญาณและการดารงอยูข่ องชีวติ
(Spiritual/Existential Intelligence) ความสามารถในการเข้าถึงจิตวิญญาณและ
สัจธรรมในการดาเนินชีวติ ความคิด สงสัยใคร่ รู้ในเรื่ องความเป็ นไปของชีวติ ชีวติ
หลังความตาย เรื่ องเหนือจริ ง มิติลึกลับ จิตใคร่ ครวญในเรื่ องที่เกี่ยวกับการมีชีวติ
ตามความช่างสงสัยของตน ต้องการค้นหาคาตอบเกี่ยวกับการคงอยู่
สรุ ปได้วา่ ความสามารถตามทฤษฎีพหุปัญญาที่แน่นอนจนถึงปี ค.ศ. 1999
ประกอบด้วยความสามารถ 9 ด้าน แต่ในแนวทางการการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
พหุปัญญานี้ผเู ้ ขียนจะใช้ความสามารถ 8 ด้าน ได้แก่
1. ความสามารถด้านภาษา คือความสามารถในการใช้ภาษา
2. ความสามารถด้านตรรกะ/คณิ ตศาสตร์ คือความสามารถเกี่ยวกับการใช้
ตัวเลขและการใช้เหตุผล
3. ความสามารถด้านมิติสมั พันธ์ คือความสามารถในการเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะ ขนาด ตาแหน่งและการมองเห็น
4. ความสามารถด้านร่ างกาย/การเคลื่อนไหว คือความสามารถในการ
ควบคุมและการแสดงออกผ่านอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกาย
5. ความสามารถด้านดนตรี /จังหวะ คือความสามารถในการเข้าใจ ซึมซับ
และแสดงออกทางดนตรี
6. ความสามารถด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น คือความสามารถในการเข้าใจ
ผูอ้ ื่น มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นได้ดี
7. ความสามารถด้านการรู ้จกั ตนเอง คือความสามารถในการข้าใจ
ความรู ้สึกของตนเอง
8. ความสามารถด้านธรรมชาติ คือความสามารถในการปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมและเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์
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แนวโน้ มของปัญญา
แผนภาพที่ 1 แนวโน้ มของปัญญา
แนวโน้ ม/ปัญญา

มีความไวต่ อ
• ปัญญาด้าน เสียง
ความหมาย
ภาษา
โครง สร้าง
สไตล์ของภาษา
„ ปั ญญาด้าน
รู ปแบบ
ตรรกะและ
จานวน เหตุผล
คณิ ตศาสตร์
การให้เหตุผล
อย่างเป็ น
กลางและเป็ น
จานวน
„ ปั ญญาด้านมิติ สีรูปร่ าง ภาพ
ตัดต่อ รู ป
สมมาตร เส้น
ภาพ
„ ปั ญญาด้าน
ร่ างกายและการ
เคลื่อนไหว

ถนัด, โน้ มเอียงทาง
ความสามารถ
การพูด การเขียน
พูดเก่ง (ครู ,นักการเมือง,
การฟัง
ผูส้ อนศาสนา) เขียนเก่ง
การอ่าน
(กวี,นักหนังสือพิมพ์, นัก
ประพันธ์, บรรณาธิการ)
การหารู ปแบบ การ ทางานเกี่ยวกับตัวเลขได้
คิดคานวณ ตั้ง
คล่อง (นักบัญชี, นักสถิติ)
สมมุติฐาน
มีเหตุมีผล (วิศวกร,
คิดเชิงอนุมานและ นักวิทยาศาสตร์, นักสร้าง
อุปมาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

แสดงความคิดด้วย
ภาพที่มองเห็นได้
สังเกตรายละเอียด
ของภาพการวาดและ
สเกตช์ภาพ
สัมผัส การ
กิจกรรมที่ใช้กาลัง
เคลื่อนไหว
ความเร็ว
ร่ างกายการกีฬา ความสัมพันธ์
ระหว่างมือและตา
การทรงตัว
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สร้างภาพเก่ง (นักวาด, นัก
ถ่ายรู ป, วิศวกร, มัณฑนา
กร)สังเกตได้ละเอียดชัดเจน
(ลูกเสือ, มัคคุเทศก์,ผูด้ ูแล
ป่ า)
ใช้มือได้ดี (ช่างเครื่ องยนต์,
ศัลยแพทย์, ช่างไม้,ช่างปูน
,ช่างปั้ น)ใช้ร่างกาย
แสดงออกได้ดี (นักกีฬา,
นักแสดง ,นาฏกร)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา
แนวโน้ ม/ปัญญา มีความไวต่ อ
„ ปั ญญาด้าน
เสียง ทานอง
ดนตรี
จังหวะ

„ ปั ญญาด้าน
มนุษยสัมพันธ์

ภาษากาย
อารมณ์ เสียง
ความรู ้สึก

„ ปั ญญาด้าน
เข้าใจตน

จุดแข็งจุดอ่อน
ของตนความ
ปรารถนาและ
จุดมุ่งหมายใน
ชีวติ

„ ปั ญญาด้านนัก
ธรรมชาติวทิ ยา

พืช สัตว์
สิ่งของ
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

ถนัด, โน้ มเอียงทาง
ความสามารถ
การฟัง การร้อง
สร้างดนตรี (นักแต่งเพลง,
เพลง การเล่นเครื่ อง นักดนตรี ,วาทยกร)และ
ดนตรี
วิเคราะห์ดนตรี
(นักวิจารณ์ดนตรี )
ช่างสังเกตและ
ทางานได้ดีกบั ผูอ้ ื่น (นัก
ปฏิบตั ิสนองตอบ
บริ หาร,ผูจ้ ดั การ,ครู ,นัก
อารมณ์ ความรู ้สึก แนะแนว) ช่วยให้ผอู ้ ื่น
และบุคลิกภาพของ แก้ปัญหาได้(นักจิตวิทยา)
ผูอ้ ื่น
ตั้งจุดมุ่งหมาย
นัง่ สมาธิ คิด ไตร่ ตรอง
ประเมิน
ควบคุมตนเอง มีสติและ
ความสามารถและ ทางานด้วยตนเองได้ดี
ความรับผิดชอบ
ติดตามดูแลความคิด
ของตน
รู ้จกั และจัดจาแนก วิเคราะห์สภาพธรรมชาติ
สิ่งมีชีวติ และไม่มี
และนิเวศวิทยา (ผูด้ ูแลป่ า,
ชีวติ ในธรรมชาติ
นักนิเวศวิทยา) ชอบเรี ยนรู ้
แวดล้อม
สิ่งมีชีวติ (นักสัตววิทยา,
นักพืชวิทยา,สัตวแพทย์)
ชอบทางานกลางแจ้งใน
ธรรมชาติ (นักล่าสัตว์,
ลูกเสือ)
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บทที่ 3
การนาทฤษฎีพหุปัญญา
ไปใช้ ในห้ องเรียน
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การนาพหุปัญญาไปใช้ ในห้ องเรียน
รู ป แบบพหุ ปัญ ญาของการ์ ดเนอร์ สามารถน าไปใช้ ในวงการศึ กษาได้ดี
การสอนที่ดีจะใช้วธิ ีสอนหลากหลายเพือ่ ให้เหมาะกับปั ญญาด้านต่าง ๆ ดังจะเห็นได้
จากข้อความต่อไปนี้

ตั้งเป้าหมายส่ งเสริมพัฒนาปัญญาด้ านต่ าง ๆ
ในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนมีวิชาพลศึกษา ดนตรี ชมรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ ชมรมโต้วาที ชมรมหมากรุ ก วิชาศิล ปะ ซึ่ งช่ วยส่ งเสริ มพัฒนาปั ญญา
ด้านต่าง ๆ ในห้องเรี ยนครู จดั ให้มีมุมหรื อศูนย์ หรื อฐานที่สัมพันธ์กบั ปั ญญาด้าน
ต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ ฯลฯ มุมเหล่านี้
อาจจะมี ต ลอดปี หรื อ จัด เป็ นครั้ งคราว ครั้ งละ 2-3 วัน หรื อ 2-3 สั ป ดาห์ ตาม
จุดมุ่งหมายการสอนของครู บางทีก็อาจจะมีมุมเปิ ดบ้าง แล้วแต่นักเรี ยนจะจัด เช่น
นักเรี ยนอาจจะจัดมุมภาพการ์ตูน วาดภาพจากหนังสือที่อ่าน

ใช้ วิธีการสอนแตกต่ างกันสาหรับปัญญาด้ านต่ าง ๆ
การ์ ดเนอร์ กล่ าวว่า เราทุกคนมี ปัญญาทั้ง 8 ประเภท และปั ญญาเหล่ านี้
สามารถพัฒนาส่งเสริ มขึ้นมาได้ ครู จึงควรใช้วิธีสอนหลากหลายเพื่อที่จะได้พฒั นา
ปั ญญาทั้งหลายด้านให้แก่นกั เรี ยน
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จัดหลักสู ตรและการสอนให้ หลากหลายเพือ่ ส่ งเสริมปัญญาทุกด้ าน
แผนภาพที่ 2 ตัวอย่ างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
1. ด้ านภาษา

2. ด้ านตรรกะและ
คณิตศาสตร์

- ร้องเพลง "ความหมายการคูณ
(รู ปแบบที่ 1)" พร้อมแสดง
ท่าทางประกอบเพลง
- อธิบายความหมายของการคูณ
- ร่ วมแสดงความคิดเห็นและ
สรุ ปความรู้

- การสร้างประโยคการ
บวกและการคูณ
- อธิบายความหมายของ
การคูณ
- ร่ วมแสดงความคิดเห็น
และสรุ ปความรู้

3. ด้ านดนตรี
- นักเรี ยนร่ วมกันร้องเพลง
"ความหมายการคูณ
(รู ปแบบที่ 1)"
- นักเรี ยนปรบมือ ร้องเพลง
ตามจังหวะพร้อมแสดง
ท่าทางประกอบเพลง
4. ด้ านร่ างกายและการ
เคลือ่ นไหว

8. ด้ านรอบรู้ธรรมชาติ
- ใช้วสั ดุที่หาได้รอบตัว
เช่น ดินสอ ในการอธิบาย
และสรุ ปความรู้เรื่ อง
ความหมายของการคูณ

ความหมายของ
การคูณ

7. ด้ านการรู้จักตนเอง

- สรุ ปความรู้

6. ด้ านความสัมพันธ์ กบั
บุคคลอืน่

- นักเรี ยนทาแบบฝึ กเสริ ม
ทักษะกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง
ความหมายของการคูณ

- แบ่งกลุ่มนักเรี ยนเพื่อ
สร้างประโยคการบวกและ
การคูณ

- แสดงท่าทางประกอบ
เพลง
- เล่นเกม
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5. ด้ านมิตสิ ัมพันธ์

- การวาดภาพประกอบเพื่อ
สร้างประโยคการบวกและ
การคูณ
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จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นว่าเนื้อหาการสอนเรื่ องหนึ่ง ๆ จะสามารถใช้
ปั ญญาทุกด้านเพราะฉะนั้นครู จึงควรเตรี ยมการสอนที่จะสามารถขยายและมี
ทางเลือกในการใช้ปัญญาด้านต่าง ๆ ของนักเรี ยนอย่างเหมาะสม ถ้าวิธีใดไม่
เหมาะสมก็ตดั ออก ให้นกั เรี ยนมีโอกาสเลือกกิจกรรมและแนวการประเมินผล
ยกตัวอย่างเช่น เวนดี เอคลันด์ แลมเบิร์ต ครู ประวัติศาสตร์ช้ นั มัธยมที่เมือง
ออร์แลนโด รัฐฟลอลิดา ได้สอนประวัติศาสตร์อเมริ กา ยุคขยายดินแดนโดยใช้วิธี
สอนแบบโครงงาน เธอกาหนดหัวข้อให้นกั เรี ยนเลือกถึง 65 หัวข้อ และให้นกั เรี ยน
มีอิสระที่จะเลือกรู ปแบบในการเสนอผลงาน นักเรี ยนของเธอเสนอผลงาน
หลากหลายรู ปแบบ บางคนเสนอเป็ นบทละครสั้น บางคนเสนอเป็ นภาพวาดสีน้ า
บางคนเสนอเป็ นแผ่นเกม บางคนเสนอเป็ นละครหุ่น บางคนเสนอเป็ นคาบรรยาย
บางคนเสนอเป็ นบทโฆษณา สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนได้ใช้ความสามารถของปั ญญาด้าน
เด่นของตนเองครู เวนดี้รายงานว่า “นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากการทาโครงงานของตนเอง
และจากโครงงานของเพือ่ น ๆ และที่สาคัญ คือนักเรี ยนได้ตระหนักถึง
ความสามารถของตนเองและของเพือ่ น”

อนุญาตให้ นักเรียนได้ ใช้ ปัญญาด้ านเด่ นของตนเพือ่ ให้ เข้ าใจเรื่องที่เรียนดี
ขึน้
โดยปกติเวลาที่ทากิจกรรมใด ๆ หรื อ เรี ยนเรื่ องใด เรามักจะใช้ปัญญาด้าน
เด่นของเรามาใช้กล่าวคือ เราใช้ปัญญาด้านที่เด่นมา “แปล”งานที่จะต้องทาหรื อต้อง
เรี ยนรู ้ออกมาให้เข้าใจ เช่นการดูแผนที่ คนหนึ่งอาจถนัดดูแบบหนึ่ง อีกคนหนึ่ งถนัด
ดูอีกแบบหนึ่ ง เนื่ องจากมีปัญญาเด่นคนละด้านกัน ครู จึงควรให้นักเรี ยนได้เข้าใจ
เรื่ องที่เรี ยนโดยใช้ปัญญาด้านที่เด่นของตนมีครู บางคนใช้วิธี “ศัพท์ที่มองเห็นได้”
ทั้ง นี้ เพราะนั ก เรี ย นที่ มี ปั ญ ญาเด่ น ด้า นมิ ติ จะเรี ย นและเข้า ใจค าศัพ ท์ที่ เ ป็ น
ตัวหนังสือได้ยาก ในขณะที่นกั เรี ยนที่มีปัญญาเด่นด้านภาษาจะไม่มีปัญหาเลย
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วิเคราะห์ ประเภทของปัญญาทีใ่ ช้ ในห้ องเรียน
ปั ญญาแต่ละประเภทเป็ นประตูสู่การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และเนื้อหาวิชา
บางอย่างจะใช้ปัญญาบางประเภท แล้วลองรวบรวมตัวอย่างการสอนที่ใช้ปัญญา
ประเภทต่าง ๆ ในการเรี ยนรู ้ ศึกษาวิเคราะห์ดูวา่ ในการสอนได้ใช้ปัญญาประเภทใด
มากที่สุด และปั ญญาประเภทใดน้อยที่สุด จะมีวธิ ีทาให้เกิดความสมดุลในการใช้
ปั ญญาทุกประเภทได้อย่างไร
จากที่กล่าวมาข้างต้นครู ผสู ้ อนสามารถนาทฤษฎีพหุ ปัญญาของการ์ดเนอร์
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้หลากหลาย อีกทั้งสามารถเลือกสื่ อจากท้องถิ่น
มาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมกับเนื้ อหาสาระและวัยของผูเ้ รี ยน อีกทั้งครู ยงั
สามารถนาความสามารถพิเศษหรื อความสามารถในแต่ละด้านที่แต่ละคนมีอยู่ เพื่อ
นาไปช่วยพัฒนาพัฒนาความสามารถในด้านอื่น ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น มีหลักการดังนี้
(อาร์มสตรอง, โธมัส. 2549: 5-130)
1. คนที่มีความสามารถด้านภาษา จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านอื่น ๆ
ได้ดงั นี้
- ความสามารถด้านดนตรี เขียนคาขึ้นเองโดยให้มีสัมผัส แล้วร้องเป็ น
เพลง เพือ่ ช่วยให้เรี ยนรู ้เรื่ องจังหวะและทานอง
- ความสามารถด้า นตรรกะ/คณิ ตศาสตร์ เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาเรื่ อ งโจทย์
คณิ ตศาสตร์หรื อโจทย์วิทยาศาสตร์ ให้แก้ปัญหาด้วยการพูดกับตนเองเบา ๆ หรื อ
การเขียน
- ความสามารถด้านมิติสมั พันธ์ ในขณะทีอ่ ่านหนังสือให้จิตนาการถึง
ตัวละครและสถานที่ในเรื่ อง หรื ออาจวาดฉาก แผนที่ ตัวละครในเรื่ องประกอบไป
ด้วย ซึ่งจะทาเข้าใจเรื่ องราวที่ซบั ซ้อนและอ่านหนังสืออย่างสนุกสนาน
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- ความสามารถด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว อาจจะเล่นละครกับ
เพือ่ น ๆ โดยจินตนาการว่าตัวละครจะเดิน นัง่ เคลื่อนไหวอย่างไร แล้วลองทาตาดู
- ความสามารถด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ลองมองดูคนรอบข้าง
เพราะหัวใจของการเป็ นนักพูดและนักเล่านิทานที่ดี คือความสามารถในการโน้ม
น้าวใจผูฟ้ ัง ฉะนั้นจึงจาเป็ นต้องเข้าใจพฤติกรรมของฟังเสียก่อนและอ่านปฏิกิริยาให้
เป็ นด้วย
- ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง ต้องทาบันทึกส่วนตัวเพือ่ ใช้เป็ น
เครื่ องมือสารวจตัวเอง ไม่วา่ จะเป็ นความรู ้สึก เป้ าหมาย พฤติกรรมที่มีต่อคนรอบ
ข้างและเหตุการณ์รอบตัว
- ความสามารถด้านธรรมชาติ หาเรื่ องราวของวัฒนธรรมในยุคต่าง ๆ
มาอ่านและเขียนเป็ นตานานเพือ่ อธิบายสิ่งรอบตัว เช่น ดวงดาวขึ้นไปอยูบ่ นท้องฟ้ า
ได้อย่างไร หรื อทาไมต้นหญ้าจึงเป็ นสีเขียว
2. คนที่มีความสามารถด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ จะสามารถช่วยพัฒนา
ความสามารถในด้านอื่น ๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
- ความสามารถด้านภาษา ลองหาหนังสือแนวสืบสวนสอบสวนมา
อ่านเพราะเหตุผลทางตรรกะและการตัดทอนทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สามารถช่วยให้หาฆาตกรตัวจริ งได้ หรื ออ่านหนังสือแนววิทยาศาสตร์แล้วเขียน
เรื่ องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่สนใจ
- ความสามารถด้านดนตรี ลองจับรู ปแบบของดนตรี ที่ฟัง ผูท้ ี่มี
ความสามารถด้านตรรกะอาจชอบเพลงที่มีเครื่ องดนตรี ประเภทเคาะ(Percussion)
หลายชิ้นที่บรรเลงจังหวะช้าเร็ วปนกันในหนึ่งเพลง
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- ความสามารถด้านมิติสมั พันธ์ จินตนาการภาพทางคณิ ตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เช่น กราฟแสดผลการทดลองวิทยาศาสตร์ นึกภาพรู ปแบบและความ
สวยงามทางวิทยาศาสตร์ เช่น แถบสีที่ทะละผ่านแก้วคริ สตัลหรื อปริ ซึม รู ปร่ างของ
เกล็ดหิมะที่คล้ายกับรู ปร่ างของสาหร่ ายเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ หรื อเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างรู ปร่ างที่มีสีสนั หลากหลายหรื อ
ภาพเคลื่อนไหวได้
- ความสามารถด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว กีฬาที่ตอ้ งอาศัยกล
ยุทธ์การเล่น จะช่วยกระตุน้ ความสนใจของผูม้ ีความสามารถด้านตรรกะและ
คณิ ตศาสตร์ได้ จนอาจกลายเป็ นนักกีฬาคนก่งในที่สุดแม้ทกั ษะด้านร่ างกายอาจยัง
ไม่ดีเท่าที่ควร และให้มีการติดตามคะแนนและสถิติของกีฬาทั้งประเภทเดี่ยวและ
ประเภททีมว่าสัมพันธ์กบั ความสามารถของผูเ้ ล่นอย่างไร
- ความสามารถด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น รวมกลุ่มกันเล่นเกมที่ตอ้ ง
วางแผนและคิดอ่านเป็ นเหตุเป็ นผล เกมกระดานทัว่ ไป เช่น หมากรุ ก หมากฮอส ไพ่
ซึ่งเป็ นเกมที่น่าเล่นและให้คอยสังเกตวิธีการเล่นของคนอื่น ๆ แล้วคิดตามว่าทาไม
เขาจึงเล่นอย่างนั้น วิธีน้ ีจะช่วยฝึ กฝี มือไปด้วย
- ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง ให้กาหนดรู ปแบบการดาเนิน
ชีวติ ของตนเอง เช่น พยายามเข้าใจโลกในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น หรื อจะ
ลองทาเว็บไซต์ของตนเองก็ได้
- ความสามารถด้านธรรมชาติ ให้สารวจวิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งมีชีวติ และโลกของเรา เช่น ชีววิทยาหรื อธรณี วทิ ยา เพือ่ ให้เข้าใจความเป็ นไป
ของธรรมชาติได้มากขึ้น ตั้งคาถามเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วลองหาคาตอบด้วยตนเอง
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3. คนที่มีความสามารถด้านมิติสมั พันธ์ จะสามารถพัฒนาความสามารถใน
ด้านอื่น ๆ ได้ ดังนี้
- ความสามารถด้านภาษา ให้สงั เกตภาพในหนังสือว่าภาพเหล่านั้นช่วย
ให้ตวั ละครและฉากต่าง ๆ ดูมีชีวติ ได้อย่างไร ภาพประกอบนั้นเข้ากับเรื่ องหรื อมี อีก
วิธีหนึ่งคือให้ลองเขียนการ์ตูนขึ้นมาเองสักเรื่ อง แล้วสังเกตว่าภาพและคาคาพันธ์กนั
อย่างไร ภาพเล่าเรื่ องได้ดีพอหรื อยังแล้วความคิดเปลี่ยนไปหรื อไม่เมื่อเริ่ มลงมือวาด
ภาพ และต้องหัดอ่านโคลง กลอน สังเกตการสัมผัสขอคา
- ความสามารถด้านดนตรี ขณะที่วาดรู ป ออกแบบ หรื อคิดค้นสิ่งใหม่
ๆ ให้เปิ ดเพลงคลอไปด้วยเพราะเสียงดนตรี จะช่วยกระตุน้ จินตนาการ เมื่อฟังเพลง
ไปด้วยอาจรู ้สึกว่าคิดได้ละเอียดขึ้นและทางานได้ดีข้ นึ ลองฟังเพลงหลาย ๆ แนวใน
ขณะที่ทางานหลาย ๆ แบบ เช่น อาจฟังเพลงป็ อบตอนวาดภาพ เพลงเร็กเก้ตอน
ทางานศิลปะ หรื อเพลงคลาสสิกตอนออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ เป็ นต้น
- ความสามารถด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ การวาดภาพอาจช่วยให้แก้
โจทย์คณิ ตศาสตร์หรื อเข้าใจการทดลองวิทยาศาสตร์ได้ดีข้ นึ เพราะความสามารถ
ด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์เกี่ยวข้องกับการสังเกตและการมองรู ปแบบ ดังนั้น
ความสามารถในการมอรู ปแบบของสิ่งรอบ ๆ ตัว จะช่วยให้มองเห็นรู ปแบบใหม่ ๆ
ทางคณิ ตศาสตร์ดว้ ย อาจลองร่ างสิ่งที่คิดหรื อร่ างโจทย์คณิ ตศาสตร์ออกมาเป็ น
รู ปภาพ ซึ่งอาจจะได้รูปแบบและคาตอบที่อาจไม่เคยคิดออก
- ความสามารถด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว มีกิจกรรมมากมายที่
ส่งเสริ มความสามารถด้านมิติสมั พันธ์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย
เช่น งานสร้างแบบจาลอง ให้สงั เกตการเคลื่อนไหวของตนเองขณะที่ทางานศิลปะ
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การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่ างกายจะช่วยให้กลายเป็ นศิลปิ น นักออกแบบ
หรื อนักประดิษฐ์ที่เก่งขึ้น
- ความสามารถด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ใช้ความสามารถทางศิลปะ
ช่วยให้ผทู ้ ี่มีความสามารถทางมิติสมั พันธ์เป็ นที่รู้จกั ในหมู่ผอู ้ ื่น เช่น อาสาช่วยเพือ่ น
ระบายสี วาดโปสเตอร์ ออกแบบป้ าย หรื อออกแบบเสื้อยืดตามความถนัด ซึ่งจะได้
รู ้จกั คนที่สนใจเรื่ องเดียวกันอาจช่วยสอนศิลปะให้กบั ผูท้ ี่สนใจ ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่
จะได้ผกู มิตรกับผูค้ น เพราะความสามารถพิเศษทางด้านการวาดภาพ ถ่ายภาพ ทา
แบบจาลอง 3 มิติ ต่างก็เป็ นที่น่าสนใจที่ใคร ๆ ก็อยากเรี ยนรู ้
- ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง ให้เขียนไดอารี่ โดยที่ให้วาดรู ป
ชีวติ แต่ละวันลงไปด้วยแทนที่จะเป็ นการเขียนเล่าเรื่ องเพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถ
แสดงความเป็ นตัวของตัวเอง หรื อออกแบบและเย็บเศษผ้าเป็ นข้อความที่เกี่ยวกับ
ตนเองและความรู ้สึกที่มีตอ่ ตนเอง
- ความสามารถด้านธรรมชาติ ความสามารถด้านมิติสมั พันธ์ที่ดีและ
ความสามารถในการอ่านแผนที่ จะช่วยกระตุน้ ให้อยากออกสารวจธรรมชาติ โดยให้
อ่านแผนที่และใช้เข็มทิศเพือ่ หาสถานที่ไปพร้อม ๆ กัน อาจไปเดินสารวจป่ า
ชายทะเล หรื อสถานที่ใกล้ ๆ บ้าน เช่น สวนสาธารณะ แล้วให้นึกว่าสนใจอะไรเป็ น
พิเศษ ต้นไม้ สัตว์ หรื อรู ปร่ างของภูมิประเทศ จากนั้นวาดหรื อถ่ายรู ปสิ่งที่สนใจ
และวาดแผนที่สถานที่ที่ไปสารวจไปด้วยก็ได้
4. คนที่มีความสามารถด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว จะสามารถพัฒนา
ความสามารถด้านอื่น ๆ ได้ดงั นี้
- ความสามารถด้านภาษา ให้ลองท่องคาศัพท์ โดยเขียนคาศัพท์ลงใน
กระดาษแล้วใช้นิ้วไล่ไปทีละคา
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- ความสามารถด้านดนตรี เต้นตามเสียงเพลง ในระหว่างที่เต้นให้
สังเกตจังหวะ รู ปแบบและท่วงทานองของเพลง หรื อจะเต้นแอโรบิก ประกอบเพลง
ก็ได้
- ความสามารถด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ ให้ประดิษฐ์สิ่งของ เช่น
ชั้นวางของหรื อกล่องใส่หนังสืออันเล็ก ๆ เพือ่ เป็ นการเรี ยนคณิ ตศาสตร์จากการวัด
ขนาดและกะปริ มาณวัสดุที่ตอ้ งใช้ และยังได้เรี ยนรู ้เรื่ องรู ปเรขาคณิ ต ซึ่งต้องมีการ
คานวณว่าจะประกอบวัสดุแต่ละชิ้นให้ทามุมกันอย่างไร จึงจะได้ช้ นั วางของหรื อ
กล่องที่แข็งแรง
- ความสามารถด้านมิติสมั พันธ์ ลองเปลี่ยนวัสดุแบบใหม่ในการ
ประดิษฐ์งานศิลปะ เช่น วาดรู ปด้วยมือและนิ้วแทนการใช้พกู่ นั ปั้ นดินน้ ามัน หรื อ
ฝนสีเทียนเป็ นภาพ วิธีน้ ีจะทาให้เรี ยนรู ้เรื่ องผิวสัมผัส การวาดภาพ รู ปทรง สัดส่วน
และสีสนั ไปพร้อม ๆ กัน
- ความสามารถด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น หัดเล่นมากลจะได้ฝึกทักษะ
การใช้มือและยังได้เรี ยนรู ้วธิ ีที่จะดึงความสนใจของผูช้ มให้จบั สังเกตไม่ทนั เวลา
เล่นกลและยังทาให้ผชู ้ มรู ้สึกสนุกอีกด้วย
- ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง เลือกทากิจกรรมที่เน้นสมาธิและ
พุง่ ความสนใจมาที่ตวั เอง เช่น โยคะหรื อจะเล่นกีฬาแระเภทวิง่ หรื อขี่จกั รยานที่
สามารถคิดไปเล่นไปได้
- ความสามารถด้านธรรมชาติ ออกสารวจธรรมชาติเดินชมนกชม
ดอกไม้แล้วเก็บมาทับไว้ในหนังสือ หรื อเดินดูรูปทรงและสีสนั ของตึก ดูถนน
หนทาง ป้ ายโฆษณา และรถที่วงิ่ ผ่านไปมา วิธีน้ ีจะช่วยให้หดั สังเกตสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวได้ดี
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5. คนที่มีความสามารถด้านดนตรี จะสามารถนาความสามารถด้านนี้ไป
พัฒนาความสามารถด้านอื่น ๆ ดังนี้
- ความสามารถด้านภาษา ลองแต่งเพลงจากหนังสือที่อ่านจากคาศัพท์
ใหม่ ๆ ท่องจาวันสาคัญหรื อการจดจาสถานที่สาคัญ
- ความสามารถด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ นาตัวเลขมาแต่งเป็ นเพลง
เช่นเดียวกับการท่องสูตรคูณให้เป็ นจังหวะ หรื อนาเอาสูตรทางคณิ ตศาสตร์มาแต่ง
เป็ นเพลงด้วยก็ได้ ซึ่งจะทาให้สามารถเรี ยนรู ้และจดจาได้ง่ายขึ้น
- ความสามารถด้านมิติสมั พันธ์ ให้เปิ ดเพลงฟั งหลาย ๆ แนวแล้วสังเกต
ว่าเพลงแต่ละแนวก่อให้เกิดภาพ ความรู ้สึก และความคิดที่แตกต่างกันอย่างไร หรื อ
อาจจะลองคิดติดปะต่อภาพจากเพลงโปรดเพือ่ ดูวา่ ภาพในความคิดจะเป็ นอย่างไร
- ความสามารถด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวตามจังหวะ
เพลงที่ใดก็ได้ไม่จาเป็ นต้องเต้น แค่ทาท่าไปตามที่รู้สึกแล้วสังเกตตัวเองว่า
เคลื่อนไหวตอย่างไร
- ความสามารถด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ใช้ดนตรี เป็ นสื่อในการเข้า
หากับผูอ้ ื่น ลองเล่นดนตรี กบั ผูอ้ ื่นบ้างแล้วดูวา่ ตนเองรู ้สึกอย่างไร
- ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง ฟังเพลงที่ตนเองเคยชอบแล้ว
สังเกตดูวา่ ความชอบของตนเปลี่ยนไปหรื อไม่ เพลงที่เคยฟังทาให้รู้สึกแตกต่างไป
จากเดิมหรื อเปล่า หรื อทาอัลบั้มเพลงโปรด ทาเพลงที่ทาให้เกิดความรู ้สึกผ่อนคลาย
หรื อเป็ นสุขเก็บไว้ฟัง
- ความสามารถด้านธรรมชาติ ออกไปฟังเสียงดนตรี ตามธรรมชาติ
นอกบ้าน เช่น เสียงนกร้อง เสี ยงรถ หรื อเสียงสัตว์ต่าง ๆ แล้วลองนึกดูวา่ เสียง
เหล่านั้นทาให้นึกถึงเครื่ องดนตรี ชิ้นไหนบ้าง
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6. คนที่มีความสามารถด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น จะสามารถส่งเสริ ม
ความสามารถด้านอื่น ๆ ได้ดงั นี้
- ความสามารถด้านภาษา ฝึ กสะกดคากับเพือ่ น ๆ พูดคุยกันถึงหนังสือ
ที่ได้อ่านกันมาหรื อหาหนังสือมาอ่านและวิจารณ์ร่วมกัน
- ความสามารถด้านดนตรี นัง่ ฟังดนตรี ร่วมกันแล้วพูดคุยกันถึงเพลงที่
ได้ยนิ แล้วแลกเปลี่ยนความเห็นกันว่าใครชอบเพลงอะไรทาไมจึงชอบ หรื ออาจลง
หากิจกรรมเพือ่ เพิม่ ความรู ้เรื่ องดนตรี ประเภทต่าง ๆ
- ความสามารถด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ หาเกมคณิ ตศาสตร์มาร่ วม
เล่นกับเพือ่ น จับกลุ่มติวคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผลัดกันทายปั ญหา
คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กบั เพือ่ น ๆ
- ความสามารถด้านมิติสมั พันธ์ หาชัว่ โมงเรี ยนพิเศษวิชาศิลปะเพือ่ ถือ
โอกาสทาความรู ้จกั เพือ่ นใหม่แบะทางานศิลปะร่ วมกัน หรื ออาจรวมกลุ่มกันทางาน
ฝี มือแล้วออกจาหน่ายเพือ่ หารายได้พเิ ศษ
- ความสามารถด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว ทากิจกรรมที่สามารถ
เล่นได้หลาย ๆ คน เช่น เต้นรา ศิลปะป้ องกันตัว วอลเลย์บอล หรื อบาสเกตบอล แล้ว
สังเกตดูวธิ ีที่หวั หน้าทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนใช้ทกั ษะด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นใน
การสร้างขวัญกาลังใจแก่ลูกทีม
- ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง ให้คิดว่าตนเองมีความสามารถ
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นอย่างบ้างแล้วจดบันทึกลงกระดาษ จากนั้นนารายการที่
บันทึกไว้มาใช้ปรับปรุ งตนเอง
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- ความสามารถด้านธรรมชาติ ทากิจกรรมเพือ่ สิ่งแวดล้อมที่สนใจ อาจ
เป็ นโครงการอนุรักษ์ทะเล โครงการรณรงค์ปลุกจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ได้ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
7. คนที่มีความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง จะส่งผลให้เกิดความสามารถ
ในด้านอื่น ๆ ได้ ดังนี้
- ความสามารถด้านภาษา เขียนประวัติของตนเอง พูดคุยกับคนในบ้าน
เพือ่ สอบถามความเป็ นมาของครอบครัว หรื อเขียนเรื่ องราวเกี่ยวกับอนาคตที่ตนเอง
ฝันไว้ ซึ่งจะต้องเขียนโดยแสดงความเป็ นมาของตัวเองออกมาด้วย เช่น การแต่เรื่ อง
แต่งโคลงกลอน หรื อเขียนบทละครเกี่ยวกับสิ่งที่สาคัญสาหรับตนเองและสิ่งต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวติ
- ความสามารถด้านดนตรี เรี ยบเรี ยงประวัติของตนเองโดยใช้เพลงที่ได้
เคยฟังมาซึ่งจะสามารถเรี ยนรู ้เกี่ยวกับตนเองได้จากเพลง เช่น ชอบเนื้อเพลง เช่น
ชอบเนื้อเพลงหรื อชอบทานองแบบไหน พอฟังเพลงนั้นแล้วรู ้สึกอย่างไร หรื อจะ
แต่งเพลง เล่นดนตรี หรื อร้องเพลงเองก็ได้
- ความสามารถด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ หารู ปแบบการคิดที่เป็ น
เหตุเป็ นผลจากสิ่งที่ชอบ แล้วสังเกตว่าสิ่ งที่คนชอบทามีอะไรที่เหมือนกันหรื ออะไร
ที่ไม่เหมือนกัน หรื ออะไรที่ไม่เหมือนกันและศึกษาการทางานของสมองดูวา่ สมอง
แต่ละส่วนทางานอย่างไรมีผลต่อการดารงชีวติ อย่าไร
- ความสามารถด้านมิติสมั พันธ์ ทางานศิลปะหลาย ๆ แบบเพือ่ แสดง
ความรู ้สึกที่แตกต่างหรื อแสดงความเป็ นตัวของตัวเองออกมา เช่น วาดรู ป ทาภาพ
ปะติด หรื อทางานผีมืออื่น ๆ เพือ่ ศึกษาความคิดของตัวเอง
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- ความสามารถด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว ทากิจกรรมที่ได้
เคลื่อนไหวเพือ่ แสดงความรู ้สึก เช่น เต้นรา แสดงละคร เล่นละครใบ้ หรื อทางาน
ประณี ตศิลป์ หรื อทากิจกรรมที่ได้รวบรวมสมาธิ ซึ่งการทาสมาธิจะทาให้ได้สารวจ
ความรู ้สึกและสารวจตนเอง
- ความสามารถด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น นาเอาความสามารถในการ
เข้าใจตนเองไปใช้ในการทาความรู ้จกั ผูอ้ ื่น หาเพื่อนที่สนใจในเรื่ องเดียวกัน หา
โอกาสทางานอาสาสมัครในเรื่ องที่ชอบ เพือ่ ได้มีโอกาสทาความรู ้จกั กบเพือ่ นใหม่
หรื อออกไปพบเจอผูค้ นในสถานที่ต่าง ๆ แล้วสังเกตว่ามีใครทาอะไรเหมือนตนเอง
ในสถานการณ์น้ นั ๆ หรื อไม่
- ความสามารถด้านธรรมชาติ ออกไปเดินเล่นหรื อสารวจสิ่งรอบัว
แล้วดูวา่ ธรรมชาติทาให้รู้สึกอย่างไร ทาไมจึงรู ้สึกเช่นนั้น หรื อลองหาของทีพ่ บได้
ตามธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็ นงานศิลปะเพือ่ แสดงความรู ้สึกเกี่ยวกับธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม หรื ออะไรก็ตามที่สาคัญสาหรับตนเอง
8. คนที่มีความสามารถด้านธรรมชาติ จะสามารถช่วยส่งเสริ ม
ความสามารถในด้านอื่น ๆ ได้ดงั นี้
- ความสามารถด้านภาษา สามารถปลุกจิตสานึกรักษ์สิ่งแดดล้อมให้กบั
คนรอบตัวด้วยการรายงานหน้าห้องในหัวข้อที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เขียนหรื ออ่าน
หนังสือที่เกี่ยวกับธรรมชาติ หรื อลองจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติที่ได้พบเห็น
แล้วนามาเขียนเป็ นเรี ยงความ
- ความสามารถด้านดนตรี ลองฟังเสียงธรรมชาติในดนตรี เช่น เสี ยง
เครื่ องเคาะทาให้นึกถึงฝนที่กาลังจะตกหรื อไม่ เสียงฟลุตคล้ายเสียงนกร้องไหม
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หรื ออาจให้ธรรมชาติสร้างแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์เครื่ องดนตรี สกั ชิ้น เช่น กิ่ง
ไม้ ก้อนหินในกระป๋ องหรื อน้ าในแก้ว
- ความสามารถด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ ทักษะในการสังเกตจะช่วย
แก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์และตรรกศาสตร์ประกอบกับความสามารถด้าน
ธรรมชาติ ดับนั้น อาจลองทาโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ประจาวัน หรื ออาจใช้วิธีเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์รูปทรงเรขาคณิ ตเข้ากับสิ่งที่เห็น
ในธรรมชาติแล้วหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเหล่านั้น
- ความสามารถด้านมิติสมั พันธ์ ให้ต้งั ใจมองสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ
เช่น สี รู ปทรง หรื อผิวสัมผัส แล้วจะเห็นงานศิลปะที่มีอยูใ่ นธรรมชาติรอบ ๆ ตัว
หรื ออาจจะใช้วสั ดุจากธรรมชาติเป็ นอุปกรณ์ศิลปะ เช่น วาดรู ปด้วยดอกไม้หรื อ
สร้างแบบจาลองด้วยกิ่งไม้หรื อใบหญ้า
- ความสามารถด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว ออกกาลังด้วยการปี น
ป่ าย ขี่จกั รยาน วิง่ เล่นสเกต หรื อเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติ ในขณะที่ออกกาลังให้
สงเกตด้วยว่าธรรมชาติรอบ ๆ ตัวมีผลต่อความรู ้สึกของตนเองหรื อไม่อย่างไร หรื อ
ทากิจกรรมที่ได้ออกกาลังไปในตัว เช่น ขุดดินในสวนหรื อกวาดสนามหญ้า
- ความสามารถด้านความสัมพันธ์กบั คนอื่น เข้าร่ วมทากิจกรรมเพือ่
สิ่งแวดล้อมกับสังคม หรื อชวนเพือ่ นช่วยกันทาความสะอาดโรงเรี ยน
- ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง พิจารณาสิ่งตนเองมองและคิดใน
ขณะที่เดินชมธรรมชาติ กาหนดเป้ าหมายและหาวิธีที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติได้หรื อ
ลองคิดว่าอนาคตจะทาอย่างไรจึงจะได้ทางานกับธรรมชาติ
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จากที่กล่าวมาข้างงต้นสรุ ปได้วา่ ในการที่จะนาความสามารุ ในแต่ละ
ด้านไปช่วยพัฒนาความสามารถด้านอื่น ๆ ต้องดูที่ความสามารถของบุคคลนั้นเป็ น
สาคัญ แล้วนาความสามารถด้านอื่น ๆ ไปสอดแทรกให้ครบทุกด้าน เพือ่ เป็ นการ
พัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาให้ครบทุกด้านซึ่งจะต้องใช้การสังเกตจากผู ้
ใกล้ชิดก่อน ว่าบุคคลนั้นมีความสามารถด้านใดบ้างและยังขาดความสามารถด้านใด
จึงเป็ นการส่งเสริ มความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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บทที่ 4
รู ปแบบการเรียนรู้ และ
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ตามทฤษฎี
พหุปัญญา
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รูปแบบการเรียนรู้
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ “สี่” มีมาแต่โบราณกาล (เช่น ธาตุ “ดิน น้ า ลม
ไฟ” มนุษย์ประดุจบัวสี่ เหล่า) ในกรี กโบราณ ฮิบโปเครติส แพทย์กรี กผูม้ ีชื่อเสี ยง
ได้แบ่งมนุษย์ออกเป็ น 4 ประเภทตามลักษณะอารมณ์ คือ ซึมเศร้า มองโลกในแง่ดี
( อารมณ์ดี ) ใจร้อน และเฉื่อยชา วิลเลี่ยน เบลคกวีและศิลปิ นชาวอังกฤษในศตวรรษ
ที่ 18 ระบุวา่ มีพลังชีวติ ที่ทาให้มนุษย์มีอารมณ์ความรู ้สึกและพลังตามส่วนต่างๆ
ของร่ างกาย คือหนึ่ง ร่ างกายและสัมผัสรับรู ้ สอง หัวใจและความรัก สาม ศีรษะ
และเหตุผล สี่ จิตและความคิดสร้างสรรค์ ชนเผ่าอินเดียแดงทางเหนือกล่าวถึง
ลักษณะทั้งสี่ของบุคลิกภาพของมนุษย์ คือ หนึ่ง ความฉลาด สอง การับรู ้สมั ผัส
สาม การคิด ไตร่ ตรอง สี่ ความเข้าใจอารมณ์ของตน
ในศตวรรษที่ 20 (ค.ศ.1923) นักจิตวิทยาชาวสวิสชื่อ คาร์ล จุง ได้กล่าวถึง
ความแตกต่า งของบุ ค ลิ ก ภาพของมนุ ษ ย์ว่า เกิ ด จากความสามารถในการรู ้ ส อง
ประเภท คือ หนึ่ ง ความสามารถในการับรู ้ ( perception ) หรื อ กระบวนการที่
มนุ ษย์ได้รับและซึ มซับความรู ้ขอ้ มูล สอง ความสามารถในการพิจารณาตัดสิ นใจ
( judgment ) คือความสามารถในกระบวนการที่จะกระทาต่อ ความรู ้ ข้อมู ลส่ วน
วิธีการที่เราได้รับความรู ้จะได้มาจากกระบวนการสองประเภท คือ จากสัมผัสรับรู ้
จากภายนอกและจากการนึ กรู ้ได้เองภายใน ( intuition ) ส่ วนความสามารถในการ
พิจารณาตัดสิ นใจจะมาจากวิธีการสองประเภท คือ หนึ่ ง การคิดอย่างมี เหตุมี ผล
และสอง คือการคิดจากความรู ้สึก (ชอบ,ไม่ชอบ,เฉย ๆ)
คาร์ ล จุ ง อธิ บ ายว่ า องค์ ท้ ั ง สี่ ข องบุ ค ลิ ก ภาพมนุ ษ ย์ใ นระดั บ ที่ รู้ ต ั ว
(consciousness) จะมาจากประสบการณ์ ทั้งสี่ คือ หนึ่ ง ผัสสะ ( sensing ) ได้แก่
การรับรู ้ในสิ่ งที่สัมผัส การคิด (thinking) สามารถบอกได้ว่าสิ่ งที่สัมผัสคืออะไร
สอง สาม ความรู ้สึก (feeling) สามารถบอกว่ารู ้สึกอย่างไรกับสิ่ งที่สัมผัสนั้น เช่ น
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ชอบ ไม่ ชอบ สี่ ญาณหยัง่ รู ้ (intuition) ความสามารถที่จะบอกว่าสิ่ งที่สัม ผัสนั้น
เป็ นมาอย่างไร นอกจากนี้คาร์ล จุง ยังได้กล่าวว่า มนุษย์จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่ งที่สัมผัส
นั้นสองแบบซึ่ งเป็ นพื้นฐานความแตกต่างของบุคลิ กภาพ คือ แบบที่หนึ่ งจะเป็ น
แบบแสดงกิริยาเปิ ดเผย ซึ่ งเป็ นบุคลิกภาพของคนที่ ชอบแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลภายนอก (extrovert) แบบที่สองจะไม่แสดงออกแต่จะคิดไตร่ ตรองซึ่ งเป็ น
บุค ลิ ก ภาพที่ เ งี ย บ ไม่ ช อบแสดงออกต่ อ บุ ค คลอื่ น (introvert) คาร์ ล จุ ง ได้ส รุ ป
แนวคิ ด ของเขาเป็ นรู ป วงกลม (mandala)ที่ แ สดงส่ ว นที่ ส าคัญ 4 ประการของ
บุคลิกภาพ ดังแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 3 ภาพมันดาลาบุคลิกภาพ
ผัสสะ (sensing)
(กระบวนการเป็ นขั้นตอน และความเป็ นรูปธรรม)

การคิด
การใช้ เหตุผลและ
ความเป็ นกลาง

การคิด
ตัดสิ นใจ

การรับรู้

ญาณหยั่งรู้ (intuition )
การนึกรู้ ขึน้ มาภายใน และความเป็ นนามธรรม
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รูปแบบการเรียนรู้ 4 แบบ
การเรียนรู้ม่ งุ ความชานาญ หรือผู้เรียนประเภทผัสสะ-คิด
คาอธิบายสรุ ป : ผูเ้ รี ยนประเภทนี้ จะเป็ นนักปฏิบตั ิเห็นโลกตามความเป็ น
จริ ง บุคคลประเภทผัสสะ-คิด เป็ นผูม้ ีประสิทธิภาพในการทางาน ชอบทามากกว่า
พูด มีพลังในการทางานมีเหตุมีผล ทาในสิ่งที่ได้ผลและเป็ นประโยชน์
แนวในการเรี ยนรู ้ : จะทางานอย่างมีระบบและตั้งใจทางานให้เสร็ จ ชอบ
การเรี ยนที่มีการทดลองและปฏิบตั ิจริ ง มากกว่าการทางานกับคนอื่ นและเกี่ยวกับ
ความคิ ด นามธรรม ชอบท างานให้ เ สร็ จ และรู ้ ผ ลทัน ที ชอบกระท าที่ มี ก าร
เคลื่อนไหว มากกว่าการนัง่ ฟังผูอ้ ื่น หรื อทางานนัง่ โต๊ะ
ผูเ้ รี ยนประเภทนี้ จะถามว่า “อะไร” “อย่างไร” และชอบการอธิ บายการ
กระทาที่เป็ นขั้นเป็ นตอนและขาดความอดทนต่อการอธิบายยืดยาว ผูเ้ รี ยนประเภท
นี้ ตอ้ งการรู ้อย่างชัดเจนว่าจะให้ทาอะไร อย่างไร จะให้เสร็ จเมื่ อใด และจะขาด
ความสนใจทันที ถ้ารู ้สึกว่าสิ่งที่ทานั้น ช้าอืดอาดหรื อไม่มีประโยชน์
ผูเ้ รี ยนประเภทนี้ตอ้ งการสิ่ งแวดล้อมที่เน้นการฝึ กทักษะ ต้องการคาตอบที่
ชัดเจนว่า อย่างไรผิดอย่างไรถูก จะไม่ชอบคาถามประเภทปลายเปิ ดหรื อคาถามที่ให้
แปลความหมาย ผูเ้ รี ยนประเภทนี้ จะชอบการแข่งขัน การให้คะแนน ให้ดาวเพราะ
ผูเ้ รี ยนประเภทนี้ตอ้ งการเรี ยนรู ้เพือ่ ให้เกิดความชานาญ
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การเรียนรู้ม่ งุ ความเข้ าใจ หรือผู้เรียนประเภทญาณหยัง่ รู้-คิด
คิดอธิบายสรุ ป : ผูเ้ รี ยนประเภทนี้ เป็ นนักคิด นักสร้างทฤษฎี เน้นความรู ้
และวิชาการสนใจแนวคิดต่าง ๆ ชอบปั ญหาที่ยากท้าทายและมีความอดทนในการ
รอผลได้นาน
แนวในการเรี ยนรู ้ : ผูเ้ รี ยนประเภทนี้จะเรี ยนรู ้ที่เป็ นระบบ มีเหตุมีผล ชอบ
จัดระบบงานและบุคคล เป็ นนักวางแผน ที่ใช้เวลาเพือ่ การเตรี ยมงาน
ผูเ้ รี ยนประเภทนี้จะทางานได้ดีตามลาพังหรื อทางานกับผูท้ ี่มีลกั ษณะ “คิด”
เช่นเดียวกันเวลาทางานไม่ชอบให้มีการเร่ งรัดหรื อบีบบังคับด้วยเวลา จะไม่สนใจ
ให้มีการประเมินงานจนกว่างานจะทาแล้วเสร็ จ ผูเ้ รี ยนประเภทนี้ จะมีความอดทน
และมุ่งมัน่ ในการทางานที่สนใจ และไม่คานึงถึงเวลา
วิธีการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนประเภทนี้ จะใช้วิธีแยกปั ญหาออกเป็ นส่ วน ๆ
และใช้วิธีการวิเคราะห์สาเหตุและผลลัพธ์ จะตั้งคาถามว่า “เพราะเหตุใด” และ
พยายามหาความหมายและความสัมพันธ์ของเรื่ องนั้น ๆ
ผู ้เ รี ยนประเภทนี้ จะเป็ นนั ก อ่ า น วิ ธี ก ารหาข้ อ มู ล จะใช้ สั ญ ลั ก ษณ์
ตัวหนังสือ รู ปภาพ ผูเ้ รี ยนประเภทนี้ จะมีความสามารถในการใช้ภาษาอธิบายและ
แสดงความคิด ชอบอภิปรายหาเหตุผลและข้อมูลมาขัดแย้ง
ผูเ้ รี ยนประเภทนี้จะสนใจกับข้อเท็จจริ งมากกว่าที่เป็ นข้อมูลเฉย ๆ ทุกเรื่ อง
จะต้องมีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุนเพือ่ ให้เข้าใจจริ ง ๆ จึงเรี ยกผูเ้ รี ยนประเภท
นี้วา่ “มุ่งความเข้าใจ”
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การเรียนรู้ม่ งุ การแสดงออกหรือผู้เรียนประเภทญาณหยัง่ รู้-รู้สึก
คาอธิบายสรุ ป : ผูเ้ รี ยนประเภทนี้มีความใฝ่ รู ้มีจินตนาการ และมีความ
เข้าใจลึกซึ้งกล้าที่จะคิดฝัน และยึดมัน่ ในค่านิยม คุณค่า มีความเปิ ดกว้างต่อ
ทางเลือกใหม่ ๆ
แนวในการเรี ยนรู ้ : ผูเ้ รี ยนประเภทนี้ จะมีความสนใจกระตือรื อร้นในการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ ชอบและสนใจอภิปรายปั ญ หา ความคิดขัดแย้งด้าน
จริ ย ธรรม มี ค วามสนใจกว้า งขวางชอบกิ จ กรรมที่ จ ะมี โ อกาสได้แ สดงแนวคิ ด
จินตนาการแปลก ๆ ไม่ชอบคาถามพื้น ๆ ชอบคาถามปลายเปิ ด เช่น “จะเกิดอะไร
ขึ้น ถ้า............................”
ผูเ้ รี ยนประเภทนี้มีแรงจูงใจในการเรี ยนจากความสนใจของตนเอง เรื่ องใด
ที่ไม่สนใจจะทาอย่างไม่ต้งั ใจหรื อลืมไปเลย ถ้างานใดเป็ นที่สนใจก็จะทาจนลืมเวลา
ผูเ้ รี ยนประเภทนี้จะไม่ชอบทางานภายใต้กฎเกณฑ์หรื อตารางเวลาที่เข้มงวด
ผูเ้ รี ยนประเภทนี้ชอบเป็ นเอกเทศและไม่ชอบอยูใ่ ต้ระเบียบกฎเกณฑ์ และ
ไม่ กลัวที่จะแตกต่างหรื อ แปลกกว่าคนอื่ น ยอมรับสิ่ งที่ไ ร้เหตุผ ล ไม่ ล ้อ มกรอบ
ตนเองด้วยประเพณี มีความรู ้สึกไวต่อความงามความสมดุล และมีความสนใจด้าน
สุนทรี ยภาพ
ผูเ้ รี ย นประเภทนี้ ไม่ ช อบการอธิ บ ายที่ เ ป็ นขั้น ตอนเจาะจง จะชอบคิ ด
แก้ปัญหาด้วยตนเองมากกว่าจะให้ผอู ้ ื่นบอก มักจะมีวิธีการแก้ปัญหาแบบแปลก ๆ
ซึ่งบางทีก็ไม่สามารถอธิบายได้
ผูเ้ รี ย นประเภทนี้ จะมี ค วามยืด หยุ่น ในการคิ ด และการกระท า สามารถ
ปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ สถานการณ์ ใ หม่ ๆ ได้ จะชอบสิ่ ง แวดล้อ มที่ เ คลื่ อ นไหว
เปลี่ ยนแปลง จะไม่ เดือ ดร้อ นเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงสิ่ งที่ทาเป็ นกิ จวัตร จะชอบ
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ทางานที่ไม่ตอ้ งมีการสั่งหรื อแนะนามากเกิ นไป การทางานของผูเ้ รี ยนประเภทนี้
จะดู รกรุ งรัง วุ่นวายในสายตาผูเ้ รี ยนประเภทมุ่ งความชานาญและมุ่ งความเข้าใจ
ผูเ้ รี ยนประเภทมุ่งแสดงออกจะเริ่ มงานทีละหลาย ๆ งาน และจะย้ายจากงานนี้ ไ ป
งานนั้นตามความสนใจ เพราะฉะนั้นผูเ้ รี ยนประเภทนี้จะทางานไม่เสร็ จครบทุกงาน
ที่ต้ งั ต้นไว้ การที่เรี ยกผูเ้ รี ยนประเภทนี้ ว่าประเภท “มุ่ งแสดงออก” เพราะผูเ้ รี ยน
ประเภทนี้จะพยายามหาวิธีเสนอผลงานที่มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ มีความสร้างสรรค์
และจิตนาการเพือ่ เป็ นการแสดงออกของตนเอง

การเรียนรู้ม่ งุ มนุษยสั มพันธ์ หรือผู้เรียนประเภทผัสสะ-รู้สึก
คาอธิ บ ายสรุ ป : ผูเ้ รี ย นประเภทนี้ ชอบสัง คม มี ค วามเป็ นมิ ต ร ไวต่ อ
ความรู ้สึกของผูอ้ ื่นและตนเอง สนใจเรี ยนเรื่ องราวที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยูข่ อง
มนุษย์มากกว่าเรื่ องที่เป็ นทฤษฎีวชิ าการ
แนวในการเรี ยนรู ้ : ผูเ้ รี ยนประเภทนี้ จะเรี ยนได้ดี ถ้ารู ้สึกว่ามีอารมณ์ มี
ความรู ้สึกว่าสัมพันธ์กบั ตน มักจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีโดยไม่ย้งั คิด ถ้ารู ้สึก
ว่าถูกต้อง จะสนใจรับฟั งผูอ้ ื่ นและช่วยเหลื อผูอ้ ื่ น แต่ก็ตอ้ งการให้กระทาของตน
เป็ นที่ยอมรับด้วย
ผูเ้ รี ยนประเภทนี้ชอบคุยชอบคิดดัง ๆ จะเรี ยนได้ดี ถ้ารู ้สึกสบายใจและไม่
เครี ยด จะชอบร่ วมมือกันทางาน ไม่ชอบการแข่งขันและต้องการคายกย่องชมเชย
ในการทางานของตน จะรู ้สึกอย่างรุ นแรงต่อความชอบไม่ชอบของผูอ้ ื่นที่มีต่อตน
จะทางานให้เสร็จเพือ่ เอาใจผูอ้ ื่นมากกว่าทาด้วยความสนใจของตนเอง
คาถามที่ผเู ้ รี ยนประเภทนี้จะถามคือ “แล้วเรื่ องนี้มีคุณค่าต่อฉันอย่างไร”
เวลาเรี ยนจึงสัมพันธ์กบั เรื่ องที่เรี ยนกับประสบการณ์ของตนจะมีแรงจูงใจใน
การเรี ยนรู ้สูง ถ้าให้เล่าเรื่ องความรู ้สึกและเหตุการณ์ในอดีตของตน และถ้าเรื่ องที่
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เรี ยนไม่เกี่ยวกับมนุษย์หรื อเรื่ องราวในชีวติ จริ ง ผูเ้ รี ยนประเภทนี้จะเบื่อและหันไป
คุยกับเพือ่ น
เช่นเดียวกับพหุ ปัญญา เราจะต้องหลีกเลี่ยงการจัดแบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นประเภท
ใดประเภทหนึ่ ง เพราะผูเ้ รี ยนแต่ล ะคนอาจจะมี ล ักษณะการเรี ยนรู ้หลายแบบใน
ตนเอง มิใช่มีลกั ษณะแนวการเรี ยนรู ้เป็ นประเภทใดประเภทเดียว เช่น เดียวกับพหุ
ปั ญญา ที่แต่ละคนที่จะมีปัญญาหลายด้าน (โปรดดูแผนภาพที่ 4)

แผนภาพที่ 4 สรุปรูปแบบการเรียนรู้
รู ปแบบมุ่งความชานาญ
ประเภทผัสสะ – คิด
 ชอบการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี :
- เห็นชอบผลลัพธ์
- ได้ฝึกปฏิบตั ิในสิ่งที่เรี ยนรู ้
- มีคาสัง่ คาอธิบายเป็ นขั้นตอน
- ได้เคลื่อนไหวมิได้นงั่ เฉย ๆ
- ได้รู้แน่นอนว่าจะให้ทาอะไร
อย่างไร ทาไม

รู ปแบบมุ่งมนุษยสั มพันธ์
ประเภทผัสสะ – รู้ สึก
 ชอบการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี :
- เรี ยนรู ้เ กี่ ยวกับ เรื่ อ งราวที่ มีผ ลต่อ มนุ ษ ย์
มิ ใช่ ทฤษฎี วิชาการที่ไ ม่ สัมพันธ์กับชี วิต
มนุษย์
- ต้องการความสนใจและกาลังใจจากครู
- การทางานเป็ นทีม
- กิจกรรมที่ช่วยให้เข้าใจตนเอง และ
ความรู ้สึกต่อผูอ้ ื่น
 เรี ยนได้ดีจาก :
- การทางานเป็ นกลุ่ม ทาโครงงาน
- ได้รับความเอาใจใส่สนใจ
- การมี ป ระสบการณ์ ด้ว ยตนเอง การได้
แสดงออก
- การแสดงบทบาทสมมุติ

 เรี ยนได้ดีจาก :
- การฝึ กฝน
- การสาธิต
- การฝึ กทา ฝึ กปฏิบตั ิ
- มีประสบการณ์ลงมือทาเอง
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รู ปแบบมุ่งความชานาญ
ประเภทผัสสะ – คิด
 ชอบ :
- ทางานในสิ่งที่เห็นผลทันที
- ได้รับรู ้รายละเอียดถี่ถว้ น
- คาชมเชยเวลาที่ทางานเสร็ จเรี ยบร้อย
ทันเวลา
- ได้รู้ผลประเมินและได้รับรางวัล
 ไม่ชอบ :
- การท า งา นที่ เ มื่ อเสร็ จแล้ ว ไม่ มี
ประโยชน์ใช้สอย
- กิ จ กรรมที่ ใ ช้จิ น ตนาการและญาณ
หยัง่ รู ้
- กิจกรรมที่มีคาสัง่ ยากซับซ้อน
- กิจกรรมปลายเปิ ด
- กิจกรรมที่เน้นความรู ้สึกและไม่มีผล
ที่เห็นได้ชดั เจน

รู ปแบบมุ่งมนุษยสั มพันธ์
ประเภทผัสสะ – รู้ สึก
 ชอบ:
- ได้รับความสนใจและการให้กาลังใจ
- มีโอกาสได้ช่วยเหลืองานในชั้นเรี ยน
- ได้ผลการประเมินส่วนตัว
- สนทนาเล่าเรื่ องประสบการณ์ตน และ รับ
ฟังประสบการณ์ของผูอ้ ื่น
 ไม่ชอบ :
- การท างานเงี ย บ ๆ นาน ๆ และท าคน
เดียว
- งานที่ย้าข้อมูลละเอียด
- งานหรื อเกมที่มีการแข่งขัน
- งานที่จาเจ และมีรายละเอียดมาก

 ชอบการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธี :
 ชอบการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี:
- ศึ ก ษาแนวคิ ด และหาความสั ม พัน ธ์ ข อง - การคิดสร้างสรรค์และใช้จิตนาการ
เรื่ องต่างๆ
- วางแผนงานและจัด การในการท างาน
- วางแผนดาเนิ นงานโครงการที่สนใจและ
อย่างสร้างสรรค์
ทาเอง
- โต้เ ถี ยงอภิ ป รายโต้ว าที เ รื่ อ งราวที่ มี ก าร - ทางานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
- ค้นหาทางเลือกใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
วิเคราะห์เหตุและผล
- การอภิปรายปั ญหาจริ งและการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูล
จัดการกับข้อมูลและการประเมินข้อมูล
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รู ปแบบมุ่งความชานาญ
ประเภทผัสสะ – คิด
 เรี ยนได้ดี :
- คาบรรยาย
- การอ่าน
- การอภิปรายเหตุผลและโต้วาที
- โครงงานที่ตนสนใจ

รู ปแบบมุ่งมนุษยสั มพันธ์
ประเภทผัสสะ – รู้ สึก
 เรี ยนได้ดี :
- กิจกรรมศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์
- การอภิปรายแบบปลายเปิ ดในเรื่ องคุณค่า
ของสังคมและของตน
- กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งเสริ ม เช่ น ผลงานเด่ น
ของมนุษย์ นิทาน ตานาน ละคร ฯลฯ

 ชอบ :
- มีเวลาในการวางแผนและจัดการ
- ทางานตามลาพังหรื อประเภท “ญาณ
หยัง่ รู ้-คิด” เหมือนกัน
- ทางานเกี่ยวกับแนวคิดและงานที่ทา้
ทายให้คิด
 ไม่ชอบ :
- งานจาเจหรื องานที่ใช้ความจา
- การท่องจา
- งานที่มีรายละเอียดมาก
- กฎที่ เ ข้ม งวดและวิ ธี ก ารที่ ก าหนด
ล่วงหน้า

 ชอบ :
- การได้คิดไตร่ ตรอง
- ได้เรี ยนรู ้จากการค้นพบด้วยตนเอง
- มีโอกาสวางแผนงานและทางานที่สนใจ
- ได้รั บ การยอมรั บ ในเรื่ อ งที่ เ ข้า ใจและ
ค้นพบ
 ไม่ชอบ:
- งานที่เน้นรายละเอียดมาก
- งานจาข้อมูลมาก ๆ เรี ยนจากความจา
- งานที่มีคาตอบก่อนแล้ว
- งานที่จาเจและมีรายละเอียดมาก
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา
อาร์ มสตรอง (Armstrong, 2000: 39-41) ได้กล่ าวถึ งครู ในห้องเรี ยนพหุ
ปั ญญาว่าต้องมีวธิ ีการในการนาเสนอจากทางด้านภาษาไปยังด้านมิติสัมพันธ์ไปยัง
ด้านดนตรี และด้านต่อ ๆ ไป โดยผสมผสานปั ญญาด้านต่าง ๆ ในทางที่สร้างสรรค์
ครู พหุปัญญาจะใช้เวลาเพียงบาง่วนในการบรรยายและการเขียนกระดานที่
หน้าชั้นเรี ยน หลังจากนั้นจะมีเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาใช้ ซึ่ งจะมีวิธีการสอนมากมายใน
ทฤษฎีพหุปัญญาดังแสดงไว้ในแผนภาพที่ 5
แผนภาพที่ 5 สรุปวิธีการสอนโดยการใช้ ทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้ าน
ปั ญญา
ตัวอย่างกิจกรรมการสอน ตัวอย่างสื่อ
กลยุทธ์การสอน
ด้านภาษา การบรรยาย การสนทนา หนังสือ การอัด
การฟัง การพูด
เกมคาศัพท์ การเล่าเรื่ อง
เทป ชุดแสตมป์
การอ่าน การเขียน
การอ่านทานองเสาะ
คอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับเรื่ องที่จะ
การเขียนบทความ
สอน
ด้าน
ปริ ศนาลับสมอง การ
เครื่ องคิดเลข
บอกจานวน คิด
ตรรกะ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การจัดการทาง
อย่างมีวจิ ารณญาณ
และคณิ ตศาสตร์ การ
คณิ ตศาสตร์
และการทดลอง
ทดลองทางวิทยาศาสตร์
เกมคณิ ตศาสตร์
เกี่ยวกับสิ่งที่สอน
การคิดคานวณ การคิดอย่าง อุปกรณ์ทาง
กรอบความคิดที่
มีวจิ ารณญาณ
วิทยาศาสตร์
เป็ นตรรกะ
การมอง การวาดรู ป
ด้านมิติ กิจกรรมศิลปะ เกมที่ใช้
กราฟ แผนผัง
การจินตนาการ
สัมพันธ์ จินตนาการ ผังความคิด คา วีดีโอ ชุดตัวต่อ
อุปมาคาเปรี ยบเทียบ
เลโก้ สื่อทางศิลปะ ระบายสี สร้างผัง
ความคิดเกี่ยวกับสิ่ ง
การจินตนาการ
กล้องถ่ายรู ป
สอน
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ปั ญญา

ตัวอย่างกิจกรรมการสอน
ด้านร่ างกาย/ การเรี ยนโดยใช้ของจริ ง
การ
การเล่นละคร
เคลื่อนไหว
การเต้นรา
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมที่ใช้การสัมผัส

ตัวอย่างสื่อ
เครื่ องมือก่อสร้าง
ดินน้ ามัน
อุปกรณ์กีฬา
แหล่งเรี ยนรู ้ที่
สัมผัสจับต้องได้

กลยุทธ์การสอน
การสร้าง การ
แสดงท่าทาง
การสัมผัสการ
แสดงความรู ้สึก
และการเต้นราที่
เกี่ยวกับสิ่งที่สอน

ด้านดนตรี

เครื่ องบันทึกเทป
การสะสมเทป
เครื่ องดนตรี
เกมกระดาน
การเลือกผูแ้ ทน
อุปกรณ์สาหรับทา
บทบาทสมมติ

ร้องเพลง เคาะจังหวะ
ฟังเพลงที่เกี่ยวกับสิ่ ง
ที่สอน

สื่อที่ใช้ทดสอบ
ตนเอง บทความ
สื่อสาหรับการทา
โครงการ

การเชื่อมโยงสิ่งที่
สอนเข้ากับชีวติ
ส่วนตัว ไตร่ ตรอง
ถึงสิ่งที่สอน

ต้นไม้ สัตว์ต่าง ๆ
เครื่ องมือทาง
ธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั
เช่น เครื่ องมือทาสวน

การเชื่อมโยงสิ่งที่
สอนเข้ากับ
สิ่งมีชีวติ และ
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ

การเรี ยนโดยใช้จงั หวะ
ดนตรี สอนโดยใช้เพลง

ด้าน
การเรี ยนแบบร่ วมมือ
ความสัมพั เพือ่ นช่วยติว
นธ์กบั ผูอ้ ื่น การมีส่วนร่ วมกับชุมชน
การรวมกลุ่มทางสังคม
การลอกเลียนแบบ
ด้านความ การสอนแบบรายบุคคล
เข้าใจ
การศึกษาอิสระ
ตนเอง
การเลือกเรี ยนรายวิชา
การสร้างความนับถือ
ตนเอง
ด้าน
การศึกษาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ ธรรมชาติ ความตระหนัก
ที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยา
ความห่วงใยในสัตว์
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การสอน การร่ วมมือ
การมีปฏิสัมพันธ์ดว้ ย
ความเอาใจใส่ ในสิ่ งที่
เกี่ยวกับสิ่ งที่สอน
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บทที่ 5
การเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ ตาม
ทฤษฎีพหุปัญญา
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แนวคิดในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ในการออกแบบการจัด การเรี ยนรู ้ ที่เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ ครู ผูส้ อนควร
คานึงถึงหลักสู ตร โดยมีการวิเคราะห์หลักสู ตรให้ถ่องแท้ถึงจุดหมาย หลักการและ
เจตนารมณ์ ของหลัก สู ตร โดยผ่า นการวิเคราะห์ ม าตรฐานการเรี ย นรู ้ ค าอธิ บ าย
รายวิชาเพือ่ จัดทาหน่วยการเรี ยนรู ้และกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้ชดั เจนในแต่
ละครั้งที่จดั การเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ จะต้อ งคานึ งถึงผูเ้ รี ยน การพัฒนาประสบการณ์
ของผูเ้ รี ยน บทบาทของผูเ้ รี ยน วิธีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน บรรยากาศในการ
เรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การประเมินผลที่สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ อีกประการหนึ่ งควรคานึ งถึง นโยบาย จุดเน้นของโรงเรี ยนที่สอดคล้องกับ
หน่ วยงานที่กาหนดในระดับที่เหนื อ โรงเรี ยนขึ้นไปด้วยองค์ประกอบสาคัญของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
แผนการจัด การเรี ยนรู ้ เป็ นผลของการเตรี ย มการอย่างเป็ นรู ปธรรมของ
การแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน แผนการจัดการเรี ยนรู ้
จึ ง เป็ นแนวทางในการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ส าคัญ ที่ ทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ให้กับผูเ้ รี ยน จะต้องให้ความสาคัญ มีความรู ้ความเข้าใจ
เพือ่ ให้สามารถจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มองเห็นภาพรวมและขั้นตอนของการ
ดาเนินการที่ชดั เจน เพราะเป็ นร่ องรอย หลักฐาน แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรี ยนรู ้ ซึ่งเป็ นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของครู ผสู ้ อน แผนการจัดการเรี ยนรู ้จึงถือ ได้
ว่า เป็ นแนวทางและเครื่ อ งมื อ ในการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาผู ้เ รี ย น
ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของหลักสู ต ร อาจมี ก ารจัด ทาได้ห ลากหลายรู ปแบบ
รายละเอียดขึ้นอยูก่ บั สถานศึกษาหรื อความเข้าใจและความต้องการของครู แต่ละคน
องค์ประกอบสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ อาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่
เมื่อพิจารณาในส่วนที่สาคัญ ๆ ทุกสานักก็มีส่วนคล้ายกันมาก ซึ่งจะนามากล่าวพอ
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เป็ นแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจ ดังนี้ ทิศนา แขมมณี (ทิศนา แขมมณี และ
คณะ. 2548 : 16) ได้นาเสนอองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
หัวข้อดังนี้ คือ สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่อ
และอุปกรณ์ การวัดและประเมินผล บันทึกหลังสอน ซึ่งได้ระบุไว้ 3 ประการ ได้แก่
ผลการเรี ยน ปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข กาญจนา วัฒายุ
(กาญจนา วัฒายุ. 2547 : 86 – 88) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดทาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่สมบูรณ์ควรประกอบด้วยหัวข้อสาคัญ คือ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ / ผล
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง สาระการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหาสาระ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่อและแหล่งเรี ยนรู ้ กระบวนการวัดและ
ประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะและบันทึกหลังสอน สานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2546
: 21) ได้กล่าวถึง แผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการจัดการเรี ยนรู ้
ที่นาไปสู่การพัฒนาผูเ้ รี ยน ควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ สาระสาคัญ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่อและแหล่งเรี ยนรู ้
การวัดผลและประเมินผล และการบันทึกผลหลังสอน สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู . 2545 : 33) ได้ให้ความหมาย
ของคุณภาพแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญอย่างน้อยควรประกอบด้วย
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหา สาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรม สื่อและแหล่งเรี ยนรู ้
การวัดผลและประเมินผล และสรุ ปผลการสอน สถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์มธั ยมศึกษา (สถาบันส่งเสริ มการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2548 : 27 – 27) ได้เสนอตัวอย่างแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ก็พบว่ามีผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แนวความคิดหลัก
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้
กรมวิชาการ (กรมวิชาการ. 2545 : 121 – 123) ได้นาเสนอตัวอย่างแผนการจัดการ
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เรี ยนรู ้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง แร่ และ
หิน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้พบว่าประกอบด้วย
หัวข้อสาคัญ คือ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แนวความคิดหลัก กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
กระบวนการวัดและประเมินผล และแหล่งการเรี ยนรู ้
จะเห็นได้วา่ การนาเสนอองค์ประกอบสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของ
แต่ละสานักที่นาเสนอ มีส่วนที่คล้ายกันและอาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ในจุดเน้น
บ้างแต่ก็ยงั คงความสาคัญในหัวข้อหรื อประเด็นที่สาคัญเหมือนกัน แต่ในบางหัวข้อ
มีความหมายเหมื อนกันแต่เขียนไม่เหมือ นกัน เช่ น สาระสาคัญ และแนวความคิด
หลักเป็ นต้น ในบางตัวอย่างที่นาเสนอไม่ได้นาเสนอผลการสอน จึงไม่ปรากฏหัวข้อ
ผลหลัง สอนให้เห็ น แต่ก็ย งั มี ความสาคัญอยู่ ดังนั้นในการจัด ทาแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้อาจจัดทาได้หลากหลายรู ปแบบ ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการและความเข้าใจของ
ครู ผสู ้ อนแต่ละคน และสามารถเพิม่ เติมหัวข้ออื่นลงไปได้อีกตามความเหมาะสม แต่
ก็ ไ ม่ ค วรจะตัด ทอนหัว ข้อ ที่ ส าคัญ ลงไป เช่ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ จุ ด ประสงค์
การเรี ยนรู ้ เนื่ องจากการตัดทอนหัวข้อดังกล่าวแล้วแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั จะไม่
สมบูรณ์ในสาระสาคัญทันทีไม่สามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้
จึงขอสรุ ปองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ควรมี ดังนี้
1. มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3. สาระสาคัญ
4. สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. สาระการเรี ยนรู ้
7. ความเข้าใจที่คงทน

49

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา
8. ความสามารถทางพหุปัญญาที่ส่งเสริ ม
9. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
10. แหล่งเรี ยนรู ้/สื่อ และอุปกรณ์การเรี ยนรู ้
11. การวัดและประเมินผล
12. การบันทึกผลหลังสอน
ตามที่กล่าวมาแล้วว่า รู ปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั มีหลากหลาย
รู ปแบบขึ้นอยูก่ บั ครู ผสู ้ อนจะพิจารณาและวิเคราะห์ถึงจุดเน้นและความจาเป็ นที่จะ
ดาเนินการ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแต่มีหวั ข้อสาคัญหรื อองค์ประกอบที่สาคัญ
ปรากฏอยูเ่ ท่านั้นเอง ในการประยุกต์ใช้ แนวทางในการตัดสินใจเลือกหัวข้อสาคัญ
หรื อรู ปแบบของการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ผูบ้ ริ หารอาจแนะนาให้ครู ผสู ้ อนแต่ละคน
สามารถเพิม่ เติมองค์ประกอบอื่น ๆ ได้อีกตามความจาเป็ นและเหมาะสมกับ
สถานศึกษา หรื อข้อตกลงของสถานศึกษา และจะได้ขยายเป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ หาร
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ได้ให้คาแนะนาแก่ครู ผสู ้ อน ดังนี้
1. มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ในการระบุมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มีเจตนาเพือ่ ให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีได้ดาเนินการตรงกับมาตรฐานที่เท่าไร และตัวชี้วดั ในข้อใด
ตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่ได้กาหนดไว้หรื อไม่ เนื่องจากพบว่า ครู ผสู ้ อน
จานวนหนึ่งดาเนินการสอนไม่ตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วดั ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรที่สถานศึกษากาหนด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากไม่ได้วเิ คราะห์หลักสูตรก่อนการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้หรื อ
ครู ผสู ้ อนบางคนได้นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของผูอ้ ื่นมาใช้สอนโดยไม่วเิ คราะห์
หรื อตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองว่าตรงกันหรื อไม่ ทาให้สอนไม่ตรง
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หลักสูตรเช่นกัน อย่างไรก็ตามถ้าครู ผสู ้ อนได้มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทาหน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกาหนดเวลา เนื้อหาสาระไว้
แล้วและแบ่งเป็ นหน่วยย่อย ๆ เพือ่ ดาเนินการและสามารถตรวจสอบได้ ในหัวข้อนี้
ก็ไม่จาเป็ นต้องเขียนอีกก็สามารถทาได้
แผนภาพที่ 6 ตัวอย่ างการวิเคราะห์ หลักสู ตรเพื่อการกาหนดเนื้อหาสาระ
ตารางมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 : จานวนและการ
ดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.2 : เข้าใจถึงผลที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินการของ
จานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดาเนินการต่างๆ และสามารถ
ใช้การดาเนินการในการ
แก้ปัญหา

ตัวชี้วัดชั้นปี
1. บวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของ จานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของ
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ
จานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ และสร้างโจทย์ได้
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โครงสร้ างการจัดเวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 100 ชั่วโมง
หน่ วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้
เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ
1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ความหมายของการคูณ : 1
1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 ความหมายของการคูณ : 2
1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 การสลับที่ของการคูณ
1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 การเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 ศูนย์กบั การคูณ และหนึ่งกับการคูณ
1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 การคูณจานวนหนึ่งหลักด้วย 10
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7 การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวน
1
สองหลัก : 1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8 การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวน
สองหลัก : 2
1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9 การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวน
1
เต็มร้อยและการคูณจานวนหนึ่ง
หลักกับจานวนเต็มพัน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 10 การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวน
1
ไม่เกินสี่ หลัก
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 11 การคูณจานวนสองหลักกับจานวน
1
สองหลัก : 1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 12 การคูณจานวนสองหลักกับจานวน
1
สองหลัก : 2
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หน่ วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 13 โจทย์ปัญหาการคูณจานวนหนึ่งหลัก

1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 14 โจทย์ปัญหาการคูณจานวนหนึ่งหลัก
กับจานวนไม่เกินสี่ หลัก : 2
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 15 โจทย์ปัญหาการคูณจานวนสองหลัก
กับจานวนสองหลัก : 1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 16 โจทย์ปัญหาการคูณจานวนสองหลัก
กับจานวนสองหลัก : 2

1
1
1

2. การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้
ในการเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจะย้อนหลัง ศึกษาหน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ได้กาหนดเป็ นหน่วยย่อย ๆ โดยการวิเคราะห์มาจากมาตรฐานและ
ตัวชี้วดั แล้วนามากาหนดเป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพือ่ ให้เกิดความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละครั้งหรื อในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 3
ด้าน ดังนี้
1) ด้านความรู ้ (K) ได้แก่ รู ้จกั รู ้จา เข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ป
เชื่อมโยง ประเมิน เปรี ยบเทียบ ตีความ วิจารณ์ เป็ นต้น
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2) ด้านทักษะ (P) ได้แก่ ปฏิบตั ิ แสดง นาเสนอ ตรวจสอบ ทดลอง สาธิต
นาไปใช้ มีส่วนร่ วม อภิปราย ประยุกต์ เป็ นต้น
3) ด้านเจตคติ (A) ได้แก่ ชื่นชม เห็นคุณค่า ภูมิใจ รัก ศรัทธา ซาบซึ้ ง หวง
แหน นิยม พึงพอใจ เห็นความสาคัญ เห็นประโยชน์ ยอมรับ เป็ นต้น
ในการกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมมาตรฐาน
และตัวชี้ วดั ครอบคลุ ม ทั้งด้านความรู ้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ของการเรี ยน
การสอนแต่ละครั้งจะดีมาก

แผนภาพที่ 7 ตัวอย่ างการเขียนจุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของการคูณ (K)
2. เขียนประโยคการคูณและหาคาตอบ (P)
3. มีความกระตือรื อร้นในการเข้าร่ วมกิจกรรม (A)

3. การเขียนสาระสาคัญ
สาระสาคัญหรื อ แนวคิดหลัก หมายถึ ง ความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับเนื้ อ หา
หลักการ วิธีการที่ตอ้ งการจะให้ผเู ้ รี ยนได้รับหลังจากเรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ แล้วทั้งใน
ด้านความรู ้ ด้านทักษะกระบวนการ และเจตคติ
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2543 : 88) ได้ระบุวิธีเขียน
สาระสาคัญ ไว้ดงั นี้
1) พิจารณาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ว่าต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดพฤติกรรมหรื อ
ความรู ้ความสามารถด้านใด
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2) พิจารณาเนื้อหาว่า เป็ นการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับเรื่ องอะไรเรี ยนรู ้แล้วจะ
ได้รับความรู ้ความเข้าใจ ความคิดรอบยอดอะไรหรื อได้รับประโยชน์คุณค่าใดจาก
การเรี ยนเนื้อหานั้น
3) น าผลการเรี ย นพิจ ารณาจุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ม าประกอบกับ การ
พิจารณาเนื้อหา แล้วเขียนเป็ นข้อสรุ ปเกี่ยวกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนจะเรี ยนหรื อสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนจะ
ได้รับจากการเรี ยน

แผนภาพที่ 8 ตัวอย่ างการเขียนสาระสาคัญ
สาระสาคัญ
การบวกจานวนที่เท่ากันหลาย ๆ จานวน อาจแสดงได้ดว้ ยการคูณ
จานวนสองจานวน คือ จานวนกลุ่มของจานวนที่นามารวมกันกับจานวน
นั้น จานวนที่ได้จากการคูณสองจานวนเข้าด้วยกัน เรี ยกว่า ผลคูณ
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ
5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ ง
สาร มีวฒั นธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก
และทัศนะของตนเองเพื่อ แลกเปลี่ ยนข้อ มู ลข่าวสารและประสบการณ์ อ ันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถู กต้อง ตลอดจนการเลื อ กใช้วิธีการสื่ อ สาร ที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึ ง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
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2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
เป็ นระบบ เพือ่ นาไปสู่การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพือ่ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา เป็ นความสามารถในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของ
หลัก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข้อ มู ล สารสนเทศ เข้า ใจความสั ม พัน ธ์ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้มาใช้
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิภาพโดยคานึ งถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวิต เป็ นความสามารถในการนา
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การ
เรี ยนรู ้อ ย่างต่อ เนื่ อ ง การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ ม
ความสัมพันธ์อ ันดี ระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และ
การรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก
และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี ทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อ การ
พัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู ้ การสื่ อ สารการทางาน การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพือ่ ให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะ
เป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
6. การเขียนสาระการเรียนรู้
เป็ นส่วนที่ได้รายละเอียดที่เชื่อมโยงกับสาระสาคัญและสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยทฤษฎี หลักการ วิธีการ แนวปฏิบตั ิ ครู ผสู ้ อน
ต้องศึกษาหาความรู ้จากเอกสาร ตาราเรี ยน หนังสือคู่มือครู และแหล่งความรู ้ต่าง ๆ
นามาพิจารณาใช้ประกอบให้เหมาะสมกับวัยและระดับของผูเ้ รี ยนการเขียนเนื้อหา
สาระในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ครู จะเขียนเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดในแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ตามหัวข้อที่กาหนดก็ได้แต่หากมีเนื้อหามากเกินไปควรเขียนเฉพาะ
หัวข้อเรื่ องนั้นไว้ ส่วนรายละเอียดให้นาไปใส่ในภาคผนวกท้ายแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ หรื อจะแยกไว้อีกเล่มหนึ่งต่างหากเป็ นเอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ก็ได้
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า สาระการเรี ยนรู ้หรื อเนื้อหาสาระนั้นครอบคลุมทั้งองค์ความรู ้
ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
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ดังนั้น ครู ผสู ้ อนควรตระหนักให้มากมิฉะนั้นแล้วจะมุ่งเน้นไปที่องค์ความรู ้เพียง
อย่างเดียว จะทาให้ไม่ครอบคลุมตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร

แผนภาพที่ 9 ตัวอย่ างการเขียนสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
ความหมายของการคูณ
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การให้เหตุผล การสรุ ปความรู ้ การปฏิบตั ิ
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กล้าแสดงออกในทางที่ดี ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน่ ในการทางาน ทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และอยูอ่ ย่างพอเพียง
พอเพียง
7. การเขียนความเข้ าใจที่คงทน
ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding) ได้แก่ ความเข้าใจที่จ ะ
เกิ ด ขึ้ น คงทน ติ ด อยู่กับ ผู ้เ รี ย นหลัง สิ้ น สุ ด การเรี ย นในหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ห รื อ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั แล้วได้อย่างยาวนาน ซึ่งเป็ นความรู ้ความเข้าใจที่ฝังแน่ น
ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับไปบูรณาการประยุกต์ใช้ต่อ
ยอดความรู ้ เพิ่มพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้นจนส่ งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตใน
ภาคหน้า
ลักษณะของความเข้ าใจที่คงทน
1) ความรู ้แบบสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด
2) ความรู ้แบบกระบวนการ
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3) ความรู ้แบบหาความสัมพันธ์
4) ความรู ้แบบสรุ ปเป็ นกฎเกณฑ์/ หลักการ ได้

แผนภาพที่ 10 ตัวอย่ างการเขียนความเข้ าใจทีค่ งทน
ความเข้ าใจที่คงทน
นักเรี ยนสามารถสรุ ปได้วา่ การบวกจานวนที่เท่ากันหลาย ๆ
จานวน อาจแสดงได้ดว้ ยการคูณจานวนสองจานวน คือ จานวนกลุ่มของ
จานวนที่นามารวมกันกับจานวนนั้น จานวน ที่ได้จากการคูณสองจานวน
เข้าด้วยกัน เรี ยกว่า ผลคูณ
8. ความสามารถทางพหุปัญญาที่ส่งเสริม
1. ปั ญญาด้านภาษา หมายถึง ความสามารถในการคิดเป็ นภาษาพูด
และการใช้ภาษาเพือ่ แสดงออก และมีความชื่นชอบในความหมายที่สลับซับซ้อน
ของภาษา กิจกรรมเพือ่ พัฒนาปั ญญาด้านภาษา เช่น การใช้สญ
ั ลักษณ์ การอ่านแผ่น
พิมพ์คอมพิวเตอร์ การโต้วาที การประพันธ์ การเล่า เรื่ องขาขัน การกล่าวสุนทรพจน์
การอ่าน การเล่าเรื่ อง การฟัง การฟังเทป การเขียนเรี ยงความ การเขียนรายงาน การ
เล่มเกมอักษรไขว้ การอ่านนิทาน/นิยาย การอ่านหนังสือสารคดี การอ่าน
หนังสือพิมพ์ การอ่านวารสาร การใช้อินเตอร์เน็ต การวิจยั การอ่านหนังสือทัว่ ไป
การอ่านอัตชีวประวัติ และการทาบรรณานุกรม เป็ นต้น
2. ปั ญญาด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ ปั ญญาด้านนี้ช่วยให้
สามารถคิดตัวเลข คิดปริ มาณ พิจารณาข้อสันนิษฐานและสมมติฐานต่าง ๆ และ
สามารถทาโจทย์คณิ ตศาสตร์ที่สลับซับซ้อนได้ กิจกรรมเพือ่ พัฒนาปั ญญาด้าน
ตรรกะและคณิ ตศาสตร์ เช่น การทายปั ญหา การทาเค้าโครงเรื่ องย่อ การจัดลาดับ
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เหตุการณ์ การสร้างภาพ/ลวดลายต่าง ๆ การหาเหตุและผล การหาข้อแตกต่าง การ
แก้สมการ การคิดคานวณ การเล่นเกม และการคิดเลขเศษส่วน เป็ นต้น
3. ปั ญญาด้านมิติสมั พันธ์ ช่วยปลูกฝังความสามารถในการคิดเป็ น
สามมิติ (กว้าง ไกล และลึก) สามารถสร้างภาพ เปลี่ยนภาพหรื อ ปรับภาพได้ ทาให้
สามารถพาตนเองและวัตถุต่าง ๆ ผ่านไปในระยะทางหรื อที่วา่ งได้ และสามารถ
สร้างหรื อถอดรหัสหรื อแปลความ ข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นรู ปของงานขีดเขียน
(งานกราฟฟิ ก)ได้ กิจกรรมเพือ่ พัฒนาปั ญญาด้านมิติสมั พันธ์ เช่น การเขียนภาพ การ
วาดภาพ การเขียนการ์ตูน การแกะสลัก การต่อภาพ การเขียน แผนที่ การทาป้ าย
นิเทศเรื่ องราว การดูวดี ิทศั น์ การใช้สญ
ั ลักษณ์ การใช้ภาพโปสเตอร์ การดูและศึกษา
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การทาตุก๊ ตาล้มลุก การสร้างรู ปจาลอง การปะภาพกระดาษ
การสเกตซ์ภาพ การทาโมบายล์ เป็ นต้น
4. ปั ญญาด้านการเคลื่อนไหวร่ างกาย ช่วยให้การจับต้อง หรื อ
จัดการกับวัตถุและทักษะต่าง ๆ ทางกายภาพที่ละเอียดอ่อนได้ กิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ปั ญญาด้านการเคลื่อนไหวร่ างกาย เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร การ
ใช้ภาษาท่าทาง การเต้นรา/การฟ้ อนรา การแสดงละครใบ้ การทัศนศึกษา การทางาน
ในห้องทดลอง การสัมภาษณ์ การเล่นกีฬา การเล่นเกม การแสดงออกบนใบหน้า
เป็ นต้น
5. ปั ญญาด้านดนตรี ช่ วยให้มีความรู ้สึกไวเกี่ยวกับเสี ยงสู งต่ า
ทานองเพลง จังหวะดนตรี และน้ าเสี ยง กิจกรรมเพื่อพัฒนาปั ญญาด้านดนตรี เช่น
การแสดงบนเวที การร้องเพลง การเล่นดนตรี การใช้เครื่ องดนตรี การรู ้จงั หวะดนตรี
การแต่งเพลง การร้องเพลงประสานเสี ยง การเล่ นดนตรี เครื่ องสาย การเล่ นดนตรี
สากลสอง/สาม/สี่ชิ้น การทาจังหวะ การเต้นแร็ พ การเต้นตามจังหวะเพลง การอ่าน
เพลงสวด การสวดมนต์ การอ่านทานองเสนาะ เป็ นต้น
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6. ปั ญญาด้านรู ้ผอู ้ ื่น หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจผูอ้ ื่น
และการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นได้ดี กิจกรรมเพือ่ พัฒนาปั ญญาด้านรู ้ผอู ้ ื่น เช่น การ
ทาโครงงานเป็ นกลุ่ม การทางานกลุ่ม การทาแผนภูมิ การสังเกต การสังสรรค์
การสนทนาสองคน การสนทนาหลายคน การโต้วาที การสื่อสาร การปะภาพ
กระดาษ การวาดจิตรกรรมฝาผนัง การเล่นกีฬา การเล่นเกม เป็ นต้น
7. ปั ญญาด้านรู ้ตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรู ้จกั ตนเอง
หรื อความสามารถในการสร้างและรับรู ้ตนเองอย่างถูกต้อง และใช้ ความรู ้น้ ีในการ
วางแผนและชี้นาชีวติ ตนเอง กิจกรรมเพือ่ พัฒนาปั ญญาด้านรู ้ตนเอง เช่น การอ่าน
วารสาร การนัง่ สมาธิ/วิปัสสนา การประเมินตนเอง การบันทึก การคิดทบทวน การ
คัดลอกข้อความ/คาคม/คากล่าวเกี่ยวกับตนเอง การเขียนคาประพันธ์ การแปลความ
การคิดฉับพลัน การสร้างกรอบ ความคิด การวางเป้ าหมาย เป็ นต้น
8. ปั ญญาด้านรอบรู ้ธรรมชาติ หมายถึง ความสามารถในการ
สังเกตรู ปแบบการเป็ นอยูข่ องธรรมชาติ สามารถกาหนดและจัดหมวดหมู่ สิ่งต่าง ๆ
และเข้าใจระบบที่เป็ นธรรมชาติ และระบบที่มนุษย์ทาขึ้น กิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ปั ญญาด้านรอบรู ้ธรรมชาติ เช่น การทัศนศึกษา (ไปชมสวนสัตว์ ฟาร์ม และไร่ นา)
การศึกษาภาคสนาม การดูนก การดูรังนก การปลูกต้นไม้ การถ่ายรู ป การเดินชม
ธรรมชาติ(การเดินป่ า) การพยากรณ์อากาศ การดูดาว การตกปลา การสารวจถ้ า
การแยกประเภทก้อนหิน การศึกษาระบบนิเวศ การจับผีเสื้อ การเก็บเปลือกหอย
การศึกษาพืชและต้นไม้
9. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ / กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้หรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ คือ ระบบการ
เรี ยนรู ้หรื อประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผสู ้ อนจัดให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้นอกจากจะเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
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แล้วจะต้องคานึงถึงวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ รวมทั้ง
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ดว้ ย วัฒนาพร ระงับทุกข์
(วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2542 : 91 - 93) ได้กล่าวถึงลักษณะของกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู ้ สรุ ปได้ดงั นี้
1) สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และเนื้อหาสาระ
2) ฝึ กกระบวนการสาคัญให้ผเู ้ รี ยน
3) เหมาะสมกับธรรมชาติและวัยของผูเ้ รี ยน
4) เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนและชีวติ จริ ง
5) เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
10. แหล่ งการเรียนรู้/สื่ อและอุปกรณ์การเรียนรู้
ในการกาหนดสื่อและแหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ทุกเวลา
ทุกสถานที่ และต้องเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ สื่อการเรี ยน การสอนจึงมีบทบาท
สาคัญยิง่ ประการหนึ่งต่อการจัดการเรี ยนการสอน โดยเน้นการใช้สื่อใกล้ตวั ที่มีอยู่
ในท้องถิ่นเป็ นสาคัญ และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสาคัญ
ด้วย สื่อจึงหมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ และแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่ครู ผสู ้ อนนามา
เป็ นเครื่ องมือช่วยให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน ข้อสังเกตบางประการโดยการใช้สื่อ
แหล่งเรี ยนรู ้ในการกาหนดในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนควรคานึงถึงความ
เหมาะสมกับวัย ความสนใจความสามารถของผูเ้ รี ยน และความสอดคล้องกับ
กิจกรรมที่กาหนดไว้ โดยในกิจกรรมนั้นควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมจัดหา เลือก
และใช้สื่อที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงผลหรื อ
สะท้อนผล การใช้สื่อเพือ่ ประโยชน์ในการประเมินผลและพัฒนาสื่อให้เหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
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11. การวัดผลและประเมินผล
เป็ นการตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนบรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ใน
แผนการเรี ยนรู ้หรื อไม่ การประเมินใช้วธิ ีการเครื่ องมือและเกณฑ์ที่หลากหลาย
ครอบคลุ่มด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ทั้งนี้ให้วดั ตรง
ตามสภาพจริ งที่เกิดขึ้นด้วยความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้
ในการตรวจสอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ควร
ตรวจสอบประเด็นสาคัญ ได้แก่วธิ ีการวัดผล เครื่ องมือวัดผล เกณฑ์การวัดผลว่ามี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กนั หรื อไม่ เช่น วิธีการวัด สังเกตความสนใจ ตั้งใจ ความ
รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบในการทางาน เครื่ องมือวัดได้แก่แบบ
ประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสยั วิธีการวัดการปฏิบตั ิการทดลองเครื่ องวัดได้แก่ แบบ
สังเกตการณ์ปฏิบตั ิการทดลอง การวัดกระบวนการทางานกลุ่ม เครื่ องมือวัดได้แก่
แบบสารวจการทางานกลุ่ม การวัดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา เครื่ องมือวัด
ได้แก่ แบบทดสอบ และควรตั้งเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับวิธีการและ
เครื่ องมือวัดผลด้วย นอกจากนี้ควรมีเครื่ องมือ วิธีการ และเกณฑ์การประเมินจาก
สภาพจริ งด้วย
12. การบันทึกผลหลังสอน
เป็ นการบันทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ควรบันทึก
ดังนี้
1. ผลการเรี ยนรู ้ต ามที่กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมี 3 ด้าน คือ ด้านองค์ความรู ้ ด้านทักษะกระบวนการ และ
ด้า นคุ ณลักษณะ อันพึงประสงค์ ที่ส าคัญก็ คือ ผูเ้ รี ย นผ่านจุด ประสงค์การเรี ย นรู ้
อย่างไร ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้เท่าไร คิดเป็ นร้อยละเท่าไร และที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือ
ใคร เลขที่เท่าไหร่ คิดเป็ นร้อยละเท่าไร
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2. ปั ญหาอุ ปสรรค ควรบันทึกสาเหตุที่การจัดการเรี ยนรู ้ไ ม่ เ ป็ นไปตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่วางไว้ น่ าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง เช่น เรื่ องการกาหนด
จุดประสงค์มากเกินไป สอนไม่ทนั เนื้อหามากเกินไป เนื้ อหาไม่เหมาะสม กิจกรรม
สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยน การมีส่วนร่ วมในการใช้สื่อไม่ทวั่ ถึง เวลามีนอ้ ย
เกินไป สื่อการจัดการเรี ยนรู ้มีน้อยทาให้เสี ยเวลา แบบประเมินผลยากเกินไปเกณฑ์
และวิธีการวัดไม่เหมาะสม เอกสารประกอบการสอนไม่เพียงพอ นักเรี ยนไม่มีความ
พร้อม บรรยากาศไม่ดี เป็ นต้น
3. ข้อเสนอแนะ บันทึกข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งตัวผูเ้ รี ยนที่ไม่ผ่านและ
ที่ผ่านกิ จกรรมตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพื่อ นาไปสู่ การวิจยั ในชั้นเรี ยนและการ
ซ่ อมเสริ มผูเ้ รี ยน บันทึกข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ว่าควร
ปรับปรุ งส่วนใด บันทึกข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสื่ อนวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู ้
ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น ตลอดจนเครื่ องมือการวัดและประเมินผล สิ่ งสาคัญคือเสนอแนะ
ไปตามสาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ ง
การตรวจสอบแผนการจัด การเรี ย นรู ้ แ ละพฤติ ก รรมการจัด การเรี ย นรู ้
ในการตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ อาจดาเนิ นการได้ต้ งั แต่ก่อ น
นาไปใช้ ระหว่างการใช้ และเมื่อสิ้นสุดการใช้ สามารถตรวจสอบบทบาทของผูเ้ รี ยน
บทบาทของครู ผสู ้ อน และตรวจสอบองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ว่า สอดคล้อ งสั ม พัน ธ์ กัน อย่า งไร ในการน าเสนอวิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ในการ
ตรวจสอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
สะดวกในการประยุกต์ใ ช้ และปฏิบตั ิ ไ ด้จริ งไม่ ยุ่งยากจนเกิ น ไป จึ งได้ป ระยุก ต์
แนวความคิดของวัฒนาพร ระงับทุกข์ (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2542 : 170 – 184) และ
ประยุกต์เครื่ องมือการตรวจสอบพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ของ ธัญญา บินโหรน
(ธัญญา บินโหรน. 2543 : 117 – 119) ซึ่ งเป็ นบทบาทของผูเ้ รี ยนและครู ผสู ้ อน ตาม
ทฤษฎีและหลักการการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ รวมทั้งการตรวจสอบ
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และประเมิ น องค์ป ระกอบส าคัญ ของแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ว่ า มี ค วามถู ก ต้อ ง
ครอบคลุ มชัดเจนและสัมพันธ์กันหรื อ ไม่ เพียงใด โดยมี แนวการตรวจสอบตั้งแต่
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระสาคัญหรื อแนวคิดหลัก กิจกรรม
การเรี ยนรู ้หรื อ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ตรวจสอบสื่ อ แหล่ งเรี ยนรู ้ ตรวจสอบ
การวัดผลและประเมินผล ตลอดจนกิจกรรมเสนอแนะ ซึ่ งจะได้สรุ ปประเด็นเป็ น
ตัวอย่างเครื่ องมือตรวจสอบ ดังนี้
1. การเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู ้
1) การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ล่วงหน้าเสมอ
2) มีสาระสาคัญหรื อแนวคิดหลักถูกต้อง
3) มี จุดประสงค์การเรี ยนการสอนสอดคล้อ งกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วดั
4) มีจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน
5) มีกิจกรรมตามขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
6) เขียนกิจกรรมตามขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
7) เตรี ยมการทั้งเนื้อหาและวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1) มีกิจกรรมนาเข้าสู่บทเรี ยน
2) มีการทบทวนความรู ้เดิมของนักเรี ยน
3) มีการเลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงค์
4) มีการเอาใจใส่นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคล
5) มีการแสดงความเมตตาต่อนักเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
6) มีการจัดสภาพการณ์ให้นกั เรี ยนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
7) มีการส่งเสริ มให้นกั เรี ยนฝึ กคิดฝึ กทาและปรับปรุ งตนเอง
8) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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9) มีการฝึ กให้นกั เรี ยนมีประสบการณ์ตรง สัมพันธ์กบั ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
10) มีการให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิจนค้นพบความถนัดของตนเอง
11) มีการเสริ มแรงให้คน้ หาคาตอบแก้ปัญหาพึ่งตนเองและช่วยกัน
12) มีการให้นกั เรี ยนได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
13) การให้นกั เรี ยนได้เลือกทากิจกรรมตามความสามารถ
ความสนใจ
3. การใช้สื่อและแหล่งเรี ยนรู ้
1) มีการเตรี ยมสื่อประกอบการสอนล่วงหน้า
2) มีการใช้สื่อที่เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
3) ใช้สื่อการสอนเพือ่ การฝึ กคิด การแก้ปัญหา
4) ใช้สื่อการสอนเพือ่ การค้นพบความรู ้
5) สื่อมีความสอดคล้องกับเรื่ องที่สอน
6) ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์จริ ง
4. การวัดผลและประเมินผล
1) มี ก ารก าหนดวิ ธี ว ัด ผลและประเมิ น ผลไว้ล่ ว งหน้ า อย่า ง
หลากหลาย
2) มีการใช้คาถาม กิจกรรมการตรวจสอบผลการเรี ยนของนักเรี ยน
เป็ นระยะ
3) มีเครื่ องมือวัดสอดคล้องกับจุดประสงค์และกระบวนการเรี ยนรู ้
4) สังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
5) มีการวัดผลตามสภาพจริ ง
6) เกณฑ์การประเมินมีความสอดคล้องกับระดับความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน
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ข้อ เสนอแนะในการประเมิ น และตรวจสอบแผนการจัดการเรี ย นรู ้ แ ละ
พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ควรตรวจสอบจากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้ดาเนิ นการ
สอนมาแล้วหรื อก่อน ลงมือสอนในภาคเรี ยนถัดไป เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
และจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นไป อีกประการหนึ่ งควรตรวจสอบ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้และพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ที่เป็ นรายหน่วยอย่างน้อยหนึ่ ง
หน่วยย่อย เพราะถ้าไม่กระทาเช่นนั้นแล้วการตรวจสอบจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ถ้า
หากการตรวจสอบครบถ้วนสมบูรณ์ในหนึ่งหน่วยการเรี ยนรู ้ก็จะประเมิน ได้ว่า การ
เตรี ยมการจัดการเรี ยนรู ้พฤติ กรรมการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ผูส้ อนคนนั้นมี ความ
สมบู ร ณ์ ค รบถ้ว นและเน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ ตามหลัก การและทฤษฎี ข องการ
ปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้
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บทที่ 6
การควบคุม
ชั้นเรียน
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ทฤษฎีพหุปัญญากับการควบคุมชั้นเรียน
วิธีทาให้ นักเรียนสนใจที่จะเรียน
ถ้าวิเคราะห์ทางทฤษฎีพหุปัญญาจะเห็นว่าครู ใช้คาพูดหรื อปั ญญาด้านภาษา
ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับเด็กที่ถนัดปั ญญาด้านอื่น ครู อนุ บาลมีวิธีการดึงความสนใจ
ของเด็กโดยเล่นเปี ยโน (ปั ญญาด้านดนตรี ) ครู ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 4 ฉายไฟแล้วปิ ด
แล้ว เปิ ดใหม่ (ปั ญ ญาด้า นมิ ติ ) หรื อ ครู มัธ ยมใช้ค วามเงี ย บเป็ นการสร้ า งความ
รับผิดชอบ (ปั ญญาด้านตน) จะเห็นได้ว่ามีหลายวิธีที่จะดึงความสนใจของชั้นเรี ยน
โดยไม่ใช้คาพูด ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของยุทธวิธีที่จะดึงความสนใจของนักเรี ยนโดย
ไม่ใช้คาพูด
ยุทธวิธีดา้ นภาษา

: เขียนบนกระดานดา ‚โปรดเงียบ‛

ยุทธวิธีดา้ นดนตรี

: ครู ตบมือเป็ นจังหวะแล้วให้นกั เรี ยนตบมือตอบ

ยุทธวิธีดา้ นร่ างกาย

: ใช้นิ้วแตะปาก และมืออีกข้างหนึ่งชูข้ นึ ให้
นักเรี ยนทาตาม

ยุทธวิธีดา้ นมิติ

: ติดรู ปภาพห้องเรี ยนที่นกั เรี ยนตั้งอกตั้งใจเรี ยน
บนกระดานดาแล้วชี้ให้นกั เรี ยนดู

ยุทธวิธีดา้ นคณิ ตศาสตร์

: ครู หยิบนาฬิกาขึ้นมาดูแล้วเขียนบนกระดานดา
ถึ ง จ านวนวิ น าที ห รื อ นาที ที่ ผ่า นไป เพื่ อ ให้
นักเรี ยนเห็นว่าขาดเรี ยนไปเท่าไร และ
ชดเชย
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ยุทธวิธีดา้ นบุคคล

: กระซิบที่หูของนักเรี ยนคนแรกว่า ‚ถึงเวลาเริ่ ม
เรี ยนแล้ว กระซิบบอกต่อไป‛ และให้นกั เรี ยน
กระซิบบอกต่อๆ กันจนทัว่ ห้อง

ยุทธวิธีดา้ นตน

: ครู ดาเนินการสอนไปเลย และให้นกั เรี ยน
รับผิดชอบพฤติกรรมของตน

จากเทคนิคช่วยครู ขา้ งต้นโดยใช้แนวของทฤษฎีพหุ ปัญญา เราพบว่ากิจวัตร
ของชั้น เรี ย นอื่ น ๆ เช่ น การเปลี่ ย นชั่ว โมง การเริ่ ม ต้น สอบ การสอบอาจจะใช้
หลักการของพหุปัญญาด้วย เพราะครู ควรมีหลากหลายวิธีในการสื่ อสารกับเด็ก และ
ไม่ควรจะเป็ นทางภาษาคาพูดอย่างเดียว ควรใช้ลกั ษณะของปั ญญาด้านอื่นด้วย
การเปลี่ยนชัว่ โมงเรี ยนเมื่อมีการเปลี่ยนชัว่ โมงและเกิดความไม่เป็ นระเบียบขึ้น ครู
อาจใช้ดนตรี เป็ นเครื่ องสื่อ เช่น
- จะมี เ วลาพัก : ใช้เพลงเตรี ย มพักผ่อ น เช่ น ซิ ม โฟนี Pastoral ของ
เบโธเฟน
- จะถึ ง เวลาอาหารกลางวัน : ใช้เ พลงเตรี ย มรับ ประทาน เช่ น เพลง
‚Food, Glorious Food‛ จากภาพยนตร์เรื่ อง ‚Oliver‛
- จะถึ งเวลากลับ บ้า น : ใช้ดนตรี เตรี ย มกลับ บ้า น เช่ น ‚Goin’Home‛
แปลงมาจากซิ มโฟนี New World ของ Dvorak หรื อครู อาจจะใช้เป็ น
ปั ญญาด้านมิติโดยนารู ปภาพให้ดู
- จะถึงเวลาพัก : รู ปนักเรี ยนกาลังเล่น
- จะถึงเวลาอาหารกลางวัน : รู ปนักเรี ยนกาลังรับประทานอาหาร
- จะถึงเวลากลับบ้าน : รู ปนักเรี ยนกาลังขึ้นรถโรงเรี ยนหรื อเดินกลับบ้าน
หรื อถ้าจะใช้ปัญญาด้านร่ างกาย ครู อาจทาท่าต่อไปนี้
- จะถึงเวลาพัก : ทาท่ายืดแขนเตรี ยมพัก
- จะถึงเวลาอาหารกลางวัน : ทาท่าลูบท้องและเลียริ มฝี ปาก
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- จะถึงเวลากลับบ้าน : ยกมือป้ องตามองไปทางเข้าออก
สาหรับปั ญญาด้านเหตุผล – คณิ ตศาสตร์ ครู อาจจะทาเป็ นรู ปนาฬิกาอัน
ใหญ่และชี้เวลา สาหรับปั ญญาด้านบุคคล ครู อาจจะทาเป็ นสายโทรศัพท์และทา
สัญญาณให้นกั เรี ยนหนึ่งคนบอกนักเรี ยนอีก 2 คน และแต่ละคนบอกอีก 2 คน
จนครบ
การสื่ อสารกฎประจาห้ องเรียน
ครู อาจจะสื่อกฎกติกาในห้องเรี ยนด้วยวิธีการของพหุปัญญาดังนี้
ด้านภาษา

: เขียนเป็ นกฎบนแผ่นโปสเตอร์และติดที่ฝาผนัง

ด้านเหตุผล-คณิ ตศาสตร์

: ทากฎเกณฑ์ให้เป็ นข้อๆ และเวลาที่พดู ถึง
จานวนเลขที่

ด้านมิติ

: ข้างแผ่นโปสเตอร์กฎห้องเรี ยน ให้ติดภาพวาด
ของสิ่งที่ควรทาและไม่ควรทา

ด้านร่ างกาย

: ใช้สญ
ั ญาณร่ างการแทนกฎแต่ละข้อ

ด้านดนตรี

: กฎแต่ละข้อมีทานองเพลงของตน

ด้านบุคคล

: มอบหมายให้นกั เรี ยนกลุ่มเล็กๆ ดูแลการรักษา
กฎแต่ละข้อ

ด้านตน

: ให้นกั เรี ยนแต่ละคนคิดกฎในห้องเรี ยนเองใน
ต้นปี และสื่อให้ผอู ้ ื่นทราบ
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โดยปกติ ครู มัก ให้นัก เรี ย นช่ ว ยกัน ตั้ง กฎเกณฑ์ข องห้อ งเรี ย น แต่ ถ ้า ใช้
ทฤษฎีพหุปัญญาเข้ามาก็อาจจะให้นกั เรี ยนวาดรู ปเพิม่ เติม แต่งทานองดนตรี เพิ่มเติม
เป็ นต้น
การจัดกลุ่ม
ครู ม ัก จะจัด กลุ่ ม นักเรี ยนตามความสนใจหรื อ ความสามารถ แต่ปั จจุบ ัน
นักการศึกษาเริ่ มเห็นคุณค่าของการจัดกลุ่มเด็กแบบคละความสามารถ ความสนใจ
วิธีการแบ่งกลุ่มของทฤษฎีพหุปัญญามีตวั อย่าง ดังนี้
ด้านภาษา

: ‚นึกถึงสระในพยางค์แรกของชื่อตนเองแล้วออกเสียงดัง
เช่น อี หรื อ โอ เมื่อ พบเพือ่ นที่ออกเสียงเหมือนกันก็
ให้เข้ากลุ่มกัน‛

ด้านเหตุผล-คณิ ตศาสตร์ : ‚พอครู ให้สญ
ั ญาณ ขอให้นกั เรี ยนชูนิ้วขึ้นระหว่างหนึ่ง
ถึงห้านิ้วเมื่อเดินไป พบเพือ่ นที่ชูจานวนนิ้วเท่ากันให้
รวมกลุ่มกันกลุ่มละ 4 คน‛
ด้านมิติ

: จงหาเพือ่ น 3 หรื อ 4 คน ที่ใส่เสื้อสีเดียวกันกับตน

ด้านร่ างกาย

: จงกระโดดด้วยขาข้างเดียวแล้วรวมกลุ่ม 4 คนกับคนที่
กระโดดด้วยขาข้างเดียวกัน

ด้านดนตรี

: ครู ให้นกั เรี ยนบอกชื่อเพลงเด็กที่รู้จกั คนละ 1 เพลง แล้ว
ไปรวมกลุ่มกับเพือ่ นที่ร้องเพลงด้วยกัน

ครู ไม่จาเป็ นต้องพยายามใช้กิจกรรมใช้ปัญญาทุกด้าน เพียงแต่คิดหาวิธีการ
ที่นอกเหนือไปจากด้านภาษาหรื อคาพูด
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การจัดการกับพฤติกรรมปัญหา
ถึงแม้ครู จะใช้วิธีการสื่ อสารหลากหลายวิธี แต่ก็มีนักเรี ยนสองสามคนมัก
ไม่เชื่อฟังอาจเป็ นเพราะสภาพทางกายหรื ออารมณ์มีปัญหา และครู ตอ้ งเสี ยเวลากับ
เด็กไม่กี่คนที่ชอบขว้างโยนของรังแกเพือ่ น ทฤษฎีพหุ ปัญญาไม่สามารถแก้ปัญหานี้
ได้ แต่อาจจะลองใช้วธิ ีตามตัวอย่างต่อไปนี้
ด้านภาษา :
- พูดกับนักเรี ยนโดยเฉพาะ
- หาหนังสือเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาคล้ายกันมาให้อ่าน
- ฝึ กให้นกั เรี ยนพูดกับตัวเองเพือ่ ควบคุมอารมณ์
- เล่ านิ ทานที่มี เนื้ อ เรื่ อ งสัมพันธ์กับพฤติกรรมของเด็กให้ฟัง เช่ น ‚เด็ก
เลี้ยงแกะ‛
ด้านเหตุผล-คณิ ตศาสตร์ :
- ใช้วธิ ีการที่ให้รู้ผลการกระทาของตน (วิธีของไดรเคิสและซอลช์ 1964)
- ให้นกั เรี ยนบันทึกจานวนครั้งของพฤติกรรมที่ดีและที่ไม่ดี
ด้านมิติ :
- ให้นกั เรี ยนวาดรู ปพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
- ให้เด็กเปรี ยบเทียบเป็ นสิ่ งอื่นแทน เช่น ‚ถ้าใครพูดในสิ่ งที่ไม่ดีกบั เธอ
ขอให้คิดว่าคาพูดนั้นเหมือนธนู และเธอก็หลบ‛
- ให้นกั เรี ยนดูสไลด์หรื อภาพยนตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรประพฤติ
ด้านร่ างกาย-สัมผัส :
- ให้นกั เรี ยนแสดงบทบาทพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์และไม่พงึ ประสงค์
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- ให้นักเรี ยนแก้ปัญหาโดยใช้ร่างกายจัดการกับความเครี ยด เช่น หายใจ
เข้าลึก ๆ หรื อผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ โดยทาให้ตึงแล้วผ่อนคลายสลับกัน
ไป
ด้านดนตรี
- ให้ฟังดนตรี ที่เหมาะสมกับความต้องการ เช่น เปิ ดเพลงเบาๆ เยือกเย็น
ให้เด็กที่อารมณ์ร้อนและควบคุมตัวเองไม่ได้
- ให้นกั เรี ยนนึกถึงเพลงที่ชอบขณะที่กาลังโกรธจนแทบขาดสติ
ด้านบุคคล :
- จัดให้มีกลุ่มปรึ กษาหารื อแก้ไขพฤติกรรม
- จับนักเรี ยนเข้าคู่กบั เด็กที่ประพฤติดี
- ให้ช่วยดูแลรุ่ นน้อง
- ให้มีทางออกในการใช้พลังเหลือ เช่น ให้เป็ นผูน้ ากลุ่ม
ด้านตน :
- ให้นกั เรี ยนที่เป็ นปั ญหาแยกไปนัง่ ต่างหากจนกว่าจะสงบ
- ให้คาปรึ กษาตัวต่อตัว
- ให้ทาสัญญา
- ให้นกั เรี ยนทางานโครงการที่ตนสนใจมาก
- จัดกิจกรรมที่ช่วยให้ภาคภูมิใจ
อนึ่ ง การแก้ไ ขพฤติกรรมจะต้องพิจารณาแต่ละคนและวิธีปฏิบตั ิต่ออย่าง
เหมาะสม
ยุทธวิธีต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมไม่สามารถทดแทนการแก้ไขปั ญหาทาง
อารมณ์ ของนักเรี ยนที่มีปัญหาซึ่ งจะต้อ งมี กลุ่ มคณะนักจิตวิทยา นักแนะแนวมื อ
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อาชีพมาช่วยกันทาการแก้ไขทฤษฎีพหุปัญญาเป็ นเพียงเครื่ องช่วยให้มีวธิ ีหลากหลาย
เท่านั้น
อนึ่ ง วิ ธี ก ารของปั ญ ญาด้า นหนึ่ ง อาจใช้ไ ด้ดี กับ นัก เรี ย นที่ ด้อ ยปั ญ ญา
ทางด้านนั้น เพราะวิธีทางด้านนั้นจะช่วยสร้างพัฒนาส่ วนที่ยงั ขาดอยู่ เช่น เด็กด้อย
ความสามารถด้านบุคคล ถ้าได้รับเสริ มทางด้านบุคคลก็อาจจะมี ทกั ษะสังคมดีข้ ึน
และอาจแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมได้ ในบางกรณี อาจจะต้องใช้ยทุ ธวิธีของปั ญญาด้าน
ที่นกั เรี ยนมีสูงด้านนั้นเพือ่ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ เพราะครู ยอ่ มไม่มอบหมายให้นักเรี ยนที่
ด้อ ยทางด้านภาษาทาการอ่ านหนังสื อ เพื่อแก้ไขพฤติกรรม แต่ ในอีกแง่หนึ่ งเด็กที่
ด้อยทางด้านภาษา ถ้าได้รับการฝึ กสอนให้อ่ านได้ดีข้ ึน ปั ญหาพฤติกรรมก็อาจจะ
น้อยลง อย่างไรก็ตามการให้เด็กเรี ยนรู ้ผ่านทางปั ญญาด้านที่ถนัด นักเรี ยนจะเรี ยนรู ้
ได้ดีกว่า
ทฤษฎีพหุ ปัญญาไม่เพียงแต่ใช้ในการแก้ไขพฤติกรรมในห้องเรี ยนเท่านั้น
แต่อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมระยะยาวของนักเรี ยนถ้าครู สามารถสร้างสิ่ งแวดล้อมให้
เหมาะสมกับ ความถนั ด ของนัก เรี ย นแต่ ล ะคน และถ้า นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนได้รั บ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตน พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาก็คงจะไม่เกิดหรื อเกิดน้อยลง
เลสลี ฮาร์ท กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ที่ไม่เหมาะสมดังนี้
‚ปั ญหาระเบียบวินัย ครู ที่หมดไฟ นักเรี ยนสอบตก เหล่านี้ เป็ นปั ญหาของ
วิธีการที่ ‘ครู ทาเองทุกอย่าง’ ถ้าครู อนุ ญาตและปล่ อ ยให้นักเรี ยนได้ใช้สมองของ
ตนเองเรี ยนรู ้ ผลที่ได้จะมหัศจรรย์ยงิ่ ‛
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บทที่ 7
สรุ ป ปัญหา
ข้ อเสนอแนะ
และแนวทางพัฒนา
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สรุป ปัญหา ข้ อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา
ปั จจุบนั การจัดการเรี ยนรู ้ในยุคปฏิรูปการศึกษาครู ผสู ้ อนจะต้องปฏิบตั ิและ
จัดระบบการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยกาหนดแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เป็ นหัวใจสาคัญ คือ ต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และ
พัฒนาได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด ดังนั้นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ ง
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามศักยภาพได้อย่างแท้จริ ง และมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้สร้างองค์ความรู ้ด้วยตนเองจากการศึกษาค้นคว้า การปฏิบตั ิและการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่บทบาทของครู ผสู ้ อนโดยตรงในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและสัมพันธ์กบั ชีวติ จริ ง
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองจากการศึกษาค้นคว้า
การปฏิบตั ิ และการแก้ปัญหาด้วยตนเองนั้น สิ่ งหนึ่ งก็คือ ทฤษฎีพหุ ปัญญา ทฤษฎี
พหุ ปัญญาจะเป็ นตัวกระตุ่นและส่ งเสริ มให้เกิ ดการคิด การค้นคว้าและการปฏิบตั ิ
เพือ่ หาความรู ้ต่าง ๆ ดังนั้นพหุปัญญาจึงนับว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ ในการดารงชีวิต
ประจาวันและในการจัดการเรี ยนรู ้
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหาได้ก็คือ
ทฤษฎีพหุปัญญาที่ครู จะนาไปใช้ในกระบวรการเรี ยนรู ้นนั่ เอง เพราะการสอนที่
ปราศจากการใช้พหุปัญญาคงไม่สามารถที่จะเพาะนิสยั การคิด การค้นคว้าและ
การแก้ปัญหาโดยการหาความรู ้ สร้างองค์ความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวด 4 แนวทางจัดการศึกษา มาตรา 24(2) ได้กาหนดว่า ให้มีการฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพือ่
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และ (3) จัดกิจการรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิ ให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้อย่าง
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ต่อเนื่อง ดังนั้น การส่งเสรอมให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ นจึงเป็ นสิ่งสาคัญ
อย่างยิง่ และเป็ นสิ่งที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการนาไป
ปฏิบตั ิให้มีแนวทางจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีพหุปัญญา สู่การปฏิบตั ิ
จริ ง ยังเป็ นงานที่ครู ผสู ้ อนควรได้รับประสบการณ์เพิม่ เติม ในกระบวนการจัดทา
แผนการจัดการเรี ยนรู และกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ปั ญหาของการจัดการเรี ยนรู ้เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีพหุปัญญาคือ
1. ครู ขาดความรู ้และประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีพหุ
ปั ญญาที่จะกระตุน้ ความสามารถด้านต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาทักษะการคิด การทา และ
การแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน ที่ถูกต้องและเหมาะสม
2. ข้อจากัดด้านเวลาในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เนื่องจากภาระงาน
ของครู ผสู ้ อนมีมาก
3. ครู ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารและความชัดเจนของนโยบายใน
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีพหุปัญญา
4. ครู ส่วนใหญ่นิยมนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เดิมมาใช้โดยไม่ได้พฒั นา
เพิม่ เติมซึ่งอาจจะขาดความสมบูรณ์และไม่สอดคล้องกับหลักสูตรในปั จจุบนั
จากการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
พหุปัญญา ผูเ้ ขียนในฐานะครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนจึงสารวจสภาพปั ญหา ความต้องการ
และความจาเป็ นในการพัฒนาทักษะการคิด การปฏิบตั ิ และการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ ขียนได้ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาทางวิชาการ แล้วดาเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว
เพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้เรี ยนรู ้ ทั้งการพัฒนาและส่งเสริ มพหุปัญญาที่มีอยูใ่ นตัว
ผูเ้ รี ยนทุกคน
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แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนตามทฤษฎีพหุปัญญา ผูเ้ ขียนได้
นาทฤษฎีพหุปัญญา ของการ์ดเนอร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ภายใต้ทฤษฎีสรรคนิยม อันประกอบด้วย 5 ขั้นตอนของวัฏจักรการ
เรี ยนรู ้ 5E ซึ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและมุ่งพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี มีปัญญา และมี
ความสุข ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ประสบความสาเร็ จและผูเ้ รี ยนมีความตระหนัก
เกิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้ได้รับการฝึ กทักษะกระบวนการคิด คิดเป็ น ทาเป็ น และ
แก้ปัญหาเป็ น สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
นั้น ต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย ตั้งแต่ผบู ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน และผูเ้ กี่ยวข้องทุก
คนตระหนักและเห็นความสาคัญร่ วมแรงร่ วมใจกันดาเนินการอย่างจริ งจัง กล่าวคือ

ผู้บริหาร
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ครู ผสู ้ อนจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
พหุปัญญาเพือ่ พัฒนากระบวนการคิด การปฏิบตั ิ แก้ปัญหา และนาไปจัดการเรี ยนรู ้
ให้กบั ผูเ้ รี ยนจริ ง โดยกาหนดนโยบายและวางแผนร่ วมกัน พัฒนาครู ผสู ้ อนให้ได้รับ
ความรู ้และเข้าใจการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีพหุปัญญาและเทคนิค
การจัดการเรี ยนรู ้ จัดหาสื่อและอุปกรณ์ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ จัดหาที่ปรึ กษาให้ครู ได้
ซักถามขยายความเข้าใจหรื อร่ วมมือช่วยเหลือ ขอความร่ วมมือศึกษานิ เทศก์ที่
รับผิดชอบในเรื่ องนี้มาช่วยแนะนา แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการนิเทศก์และ
รวบรวมข้อมูลจัดทาสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยน
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ครูผู้สอน
1. ทาความเข้าใจหลักสูตรในส่ วนที่จะสอนเรื่ อง ต่าง ๆ ตามทฤษฎีพหุ
ปั ญญาให้ชดั เจนอย่างมัน่ ใจ
2. ศึกษาและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พร้อมทั้งเตรี ยมสื่อและ
อุปกรณ์ดาเนินการ
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยดาเนินการเพือ่ พัฒนากระบวนการคิด
การปฏิบตั ิ การแก้ปัญหา ตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
4. สนับสนุน ส่งเสริ ม ติดตาม ประเมินผลและดูแลการปฏิบตั ิกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ของงผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องและเป็ นรู ปธรรม

แนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนควรร่ วมมือกันหาแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมและช่วยให้งานทุกส่วนของโรงเรี ยนไม่เสียหาย หรื อด้อย
คุณภาพลงไปเละขณะเดียวกันครู สามารถจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่าง
สะดวกราบรื่ น ไม่วติ กกังวล
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนร่ วมกันประสานให้เกิดการรวมกันสร้าง
วัฒนธรรมขององค์กรให้เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ให้เป็ นวิถีชีวติ ในการทางานของครู เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตน้ แบบของชุมชน
3. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนควรสร้างโอกาสพัฒนาวิชาชีพครู ในการ
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพเพือ่ เผยแพร่ ผลงานให้เกิดประโยชน์แก่
วงการศึกษาต่อไป
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4. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนควรสนับสนุนและจัดให้โรงเรี ยนเป็ น
แหล่งข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู ้เรื่ องการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีพหุปัญญา
เพือ่ พัฒนากระบวนการคิด การปฏิบตั ิ และการแก้ปัญหาแก่ผเู ้ รี ยนและผูส้ นใจ

สรุป
ผูเ้ รี ยนจะเป็ นพลังสาคัญของชาติ เป็ นพลเมืองที่ทรงคุณค่า ในอนาคตและ
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าได้รับการพัฒนาการเรี ยนรู ้เต็มตามศึกภาพ
มีความสามารถในการแก้ปัญหา รู ้จกั คิด รู ้จกั วิเคราะห์อย่างมีระบบ จากครู ผสู ้ อนที่
สามารถจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีพหุปัญญาได้อย่างมีคุณภาพสู่การ
นาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จริ ง มีการสนับสนุนส่งเสริ ม ติดตาม
ประเมินผลและดูแลการปฏิบตั ิกิจกรรมของผูเ้ รี ยนได้อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีความ
มุ่งมัน่ ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและร่ วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่ยงั่ ยืนเพือ่ รากฐานที่มนั่ คงทาง
การศึกษาของประเทศ

81

