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คํ านํ า

ในประเทศไทยความรูความเขาใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหพวกเขาอยางมีประสิทธิผล ซึ่งมีความส ําคัญ
ยิ่งตอการสงเสริมและพัฒนาเด็กเหลานั้นใหมีพัฒนาการสูงสุดเต็มตามศักยภาพ  ยัง
จํ ากดัอยูในวงนักวิชาการของมหาวิทยาลัย และนักการศึกษาจ ํานวนนอย  ตางจาก
หลายประเทศที่ใหความสนใจมาเปนเวลานานที่มีการศึกษาคนควา วิจัย อยางกวาง
ขวาง รวมทั้งมีการจัดตั้งสมาคมสํ าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษประเภทตาง ๆ
เพื่อสงเสริมและเผยแพรความรูใหแกบุคคลที่เกี่ยวของโดยเฉพาะพอแม ผูปกครอง
ครู และผูสนใจทั่วไป

สมาคมเด็กที่มีความสามารถพิเศษแหงชาติของสหรัฐอเมริกา เปนองค
กรหนึ่งที่ทํ าหนาที่นี้ มีการตีพิมพเอกสารเผยแพรไปทั่วโลกใหแกผูที่สนใจและแลก
เปลี่ยนความรูระหวางประเทศกัน 10 คํ าถามที่ถูกถามบอยเกี่ยวกับเด็กที่มีความ
สามารถพิเศษของสมาคมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Frequently Asked
Questions of the National Association for Gifted Children) เปนเอกสารเลม
หนึ่งที่ไดรับการเผยแพรออกมา ซึ่งส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเห็นวา
เนื้อหาของเอกสารมีความนาสนใจ และควรคาอยางย่ิงท่ีจะแปลเปนภาคภาษาไทย ที่
จะชวยใหคนทั่วไปมีความรู ความเขาใจในเร่ืองน้ีมากข้ึน รวมถึงมองเห็นแนวทางท่ีจะ
ชวยพวกเขาเหลาน้ันใหไดรับการศึกษาในทางท่ีถูกท่ีควร

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ หวังเปนอยางย่ิงวา เอกสาร
ฉบับน้ี จะยังประโยชนแกผูท่ีเก่ียวของ และผูสนใจเก่ียวกับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
เปนอยางดี และนํ าไปสูการพัฒนาการศึกษาสํ าหรับเด็กกลุมน้ี ใหเปนไปตามท่ีหวังไว
ตอไป

(นายรุง   แกวแดง)
   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
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1. เราควรรูอะไรบางเก่ียวกับเด็กกอนวัยเรียนท่ีมีความฉลาดปราดเปร่ือง
เด็กกอนวัยเรียนบางคนมีความโดดเดนแตกตางจากกลุม พวกเขาอาจมี

อารมณมีความรุนแรง ออนไหว และดูจะกังวลถึงสภาพแวดลอมรอบตัวมากกวาเด็กคน
อื่นในวัยเดียวกัน หลายครั้งเราพบวา พวกเขาสามารถเขาเรียนไดเร็วกอนอายุที่จะถูก
เกณฑเขาโรงเรียนเสียอีก  พวกเขาอาจจะสนใจบางเรื่องเปนพิเศษ เชน อาจจะ
ตองการตรวจสอบกอนหินทุกกอนที่พบ หรืออาจจะออนวอนขอหนังสือเกี่ยวกับโจร
สลัดอีกเลม เปนตน ผูปกครองและครูที่ทํ างานกับเด็กที่มีลักษณะเชนนี้ จะตองตอบคํ า
ถามอยางมากมายและบอยคร้ัง

เด็กกอนวัยเรียนท่ีมีความฉลาดปราดเปร่ืองแตกตางจากเด็กในวัยเดียวกันอยางไร

ถาพิจารณาเปรียบเทียมกับกลุมปกติ เราจะพบวา เด็กกอนวัยเรียนที่มี
ความฉลาดปราดเปรื่องแตกตางจากเด็กอื่นในวัยเดียวกัน ทั้งในวิธีคิดและความรูสึก
แมวาพัฒนาการทางรางกายของพวกเขาจะคลายคลึงกับเด็กอ่ืนก็ตาม เด็กแตละคนจะ
มีลักษณะเฉพาะตัว และมีแบบแผนของการพัฒนาการเปนของแตละคน โดยสรุปเด็กที่
มีความฉลาดปราดเปรื่องจะมีลักษณะที่แตกตางจากเด็กอ่ืนในวัยเดียวกันในหลายทาง  
(แมวาจะไมทั้งหมดก็ตาม) ดังเชนในเร่ืองตอไปน้ี

•  มีความอยากรูอยากเห็น  เด็กกลุมน้ีมีความอยากรูอยากเห็นแบบ
สุดขั้วเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ วามันทํ างานไดอยางไร เขาจะถามคํ าถามบอย ๆ วา “ทํ าไม
ถึงเปนอยางน้ัน” และ”ทํ าไมถึงไมเปนอยางน้ัน”

•  มีความจํ าดี สามารถจํ าส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีตไดเปนเวลายาวนาน
และมีความสุขกับความจริงตาง ๆ ที่ตนสนใจ

•  มีการเรียนรูเร็ว  สามารถที่จะเรียนรูวิธีคิดตาง ๆ อยางรวดเร็วและ
สามารถใชความคิดที่เรียนรูมาไปปรับใชในสถานการณใหม ๆ

•  มีความต้ังใจสูง สามารถยุงอยูกับส่ิงตาง ๆ ที่เขาใหความสนใจได
เปนเวลานาน ๆ

•  รูจักใชเหตุผล สามารถที่จะเขาใจเหตุและผล และมองเห็นความ
สัมพันธของกระบวนการตาง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
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•  มีความคลองแคลว มีความคิดและมีวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ
ไดมาก

•  จํ าศัพทไดมาก สามารถท่ีจะใชคํ าและวลีตาง ๆ ไดมากกวาเด็กคนอ่ืนๆ
ในวัยเดียวกัน  โดยอาจจะสามารถเร่ิมตนพูดและมีความเขาใจภาษาไดในวัยตน ๆ  ของชีวิต

•  มีอารมณขัน สามารถท่ีจะเขาใจเร่ืองขํ าขัน และคํ าถามปริศนาได
อยางรวดเร็ว และสามารถสรางอารมณขันใหกับตนเอง

•  ชอบจินตนาการ และอาจจะมีความรูสึกอยางรุนแรงตอความไมถูก
ตองและความไมยุติธรรม และจะรูสึกหงุดหงิดอยางมากกับส่ิงผิด ๆ ท่ีเกิดข้ึน

•  มีอารมณออนไหว อาจจะมีความออนไหวตอความรูสึกของผูอ่ืน
โกรธงาย และอาจรูสึกวาขาวบางขาวนาตกใจขณะท่ีท่ีคนท่ัวไปไมใหความสํ าคัญ

•  ตองการแสวงหาเพ่ือน อาจจะชอบเลนกับคนท่ีมีอายุมากกวา เพ่ือ
แสวงหาเพ่ือนท่ีมีสติปญญาใกลเคียงกัน

•  มีความรูสึกไมสบายใจกับพัฒนาการของตนเอง เขาอาจจะไม
สบายใจเม่ือรูสึกวา พัฒนาการทางรางกายของตนตามไมทันกับระดับสติปญญา เชน
พวกเขาอาจจะสามารถจินตนาการถึงภาพตาง ๆ ไดอยางละเอียด แตไมสามารถควบคุม
ปากกาเพ่ือท่ีจะวาดไดอยางใจคิด เปนตน

หลักสูตรกอนวัยเรียนประเภทไหนท่ีดีท่ีสุดสํ าหรับเด็กท่ีฉลาดปราดเปร่ือง

เด็กกอนวัยเรียนท่ีมีความฉลาดปราดเปร่ืองตองการโรงเรียนท่ีมีการ
จํ าแนกการเรียนการสอนเปนรายบุคคล เพ่ือเปดโอกาสใหพวกเขาสามารถพัฒนาไปได
โดยเร่ิมจากระดับความสามารถของแตละคน หลักสูตรท่ีดีควรเปดชองใหนักเรียนไดเลือก
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนทางเลือก เด็กสามารถออกแบบกิจกรรมเองอยางนอยท่ีสุดในบาง
กิจกรรมตามท่ีตนเองสนใจ โรงเรียนควรใหโอกาสนักเรียนไดใชคํ าศัพทและความคิด
ระดับสูง และเปดโอกาสใหสํ ารวจหนังสือประเภทตาง ๆ  รวมท้ังนํ าวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูมาก
มายมาใชดวย เด็กท่ีฉลาดปราดเปร่ืองควรมีเวลาอยูรวมกับเด็กคนอ่ืน ๆ ท่ีมีความฉลาด
ปราดเปร่ืองพอ ๆ   กันไดในบางคร้ัง
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เราสามารถชวยเด็กกอนวัยเรียนท่ีมีความฉลาดปราดเปร่ืองเม่ืออยูท่ีบานไดบาง

เด็กวัยเรียนท่ีไดรับการเปดเผย และไดรับการชมเชยอยูเสมอในความ
ฉลาดท่ีผิดปกติของพวกเขา พวกเขาอาจจะคิดวาไดรับการยกยองเพราะความฉลาดของ
เขาเทาน้ัน แตความจริงเขาตองการคํ าชมเชยท่ีสมเหตุสมผล ดังน้ัน เด็กกลุมน้ีก็ควรท่ีจะ
ไดรับความรักหรือคํ าชมเชย เชนเดียวกับเด็กท่ัวไป และใหการเล้ียงดูลูกของคุณอยาง
ปกติเทาท่ีเปนไปได  ขณะเดียวกันก็สงเสริมการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของพวก
เขา จะทํ าใหพวกเขาไมรูสึกถูกกดดัน เม่ือเขาเติบโตข้ึน การปลอยใหความสนใจของเด็ก
เปนพลังขับเคล่ือนในการทํ ากิจกรรมตาง ๆ ตามธรรมชาติท่ีไรความกดดัน เปนการให
โอกาสและเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกทางเลือกของเขาเอง จะชวยใหเขาสามารถพัฒนา
ความสามารถไดเต็มท่ี

2. ลูกควรไดรับการทดสอบวาเปนเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษหรือไม
โดยท่ัวไปเด็ก ๆ จะมีพัฒนาการทางรางกาย สังคม และสติปญญาท่ีแตก

ตางกัน ความแตกตางเหลาน้ี อาจเปนอุปสรรคในการปรับตัวของเด็ก เม่ือเขาโรงเรียน
หรือเขาสังคมตาง ๆ หรืออาจเปนอุปสรรคกับครูท่ีตองปรับตัวใหตอบสนองกับความ
ตองการของนักเรียนแตละคน ถานักเรียนมีปญหาอุปสรรคในโรงเรียน การทดสอบ
สามารถจะชวยใหเขาใจท่ีมาของปญหาน้ัน ๆ และนํ าไปสูวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิผลได

ใครควรไดรับการทดสอบ

เด็กท่ีมีการแสดงออกถึงลักษณะตาง ๆ ท่ีบงช้ีถึงความสามารถพิเศษควร
ไดรับการทดสอบ ถาการทดสอบน้ันเปนเร่ืองจํ าเปนสํ าหรับการเขาสูโปรแกรมพิเศษ หรือ
ถาโรงเรียนตองการไดรับขอมูลเพ่ิมข้ึนเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
หรือมีความกังวลกับปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีบาน หรือท่ีโรงเรียน ลักษณะบางอยางท่ีบงช้ี
ถึงความสามารถพิเศษเปนอยางมาก ไดแก

•  การจ ําศัพทไดมาก
•  ชางซักถาม
•  เบ่ือหนายกับงานท่ีมีลักษณะประจํ า
•  มุงใหความสนใจกับโครงการตาง ๆ ของตนเอง
•  มีความคิดสรางสรรค
•  มีความสามารถในบางวิชาเปนอยางย่ิง
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ทํ าไมเด็กจึงควรไดรับการทดสอบ

เด็กควรไดรับการทดสอบถาผลของการทดสอบน้ันจะสามารถทํ าใหเขาใจ
เด็กไดลึกซ้ึงมากย่ิงข้ึน หรือจะชวยใหพวกเขาไดรับการศึกษาดีข้ึนกวาเดิม ผลของการ
ทดสอบท่ีดีจะชวยจัดวางใหนักเรียนอยูในท่ีท่ีเหมาะสม เชน เด็กจะไดรับประโยชนจาก
การเขาเรียนช้ันเรียนระดับสูง มีการจัดการเรียนการสอนใหมีลักษณะเฉพาะบุคคลในช้ัน
เรียน ไดรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือไดรับคํ าแนะนํ า ก็จะชวยพัฒนาความสามารถของ
พวกเขาใหสูงย่ิง ๆ ข้ึนไป

เด็กควรไดรับการทดสอบเม่ือไร

โรงเรียนควรมีการทดสอบเปนระยะ ๆ นักแนะแนวเอกชนสามารถทดสอบ
ในเวลาชวงไหนของปก็ได การทดสอบกับเด็กเล็กโดยเฉพาะอยางย่ิงในเด็กปฐมวัย   โดย
ท่ัวไปแลวมีความนาเช่ือถือนอยกวาการทดสอบกับเด็กท่ีมีอายุมากข้ึน

มีแบบทดสอบประเภทไหนบางท่ีใชกัน

แบบทดสอบเฉพาะเพ่ือระบุวานักเรียนมีความสามารถพิเศษ ไดแก
•  แบบทดสอบสัมฤทธิผลทางการเรียน  แบบทดสอบเหลาน้ีถูกออกแบบ

มาเพ่ือใชวัดความเขาใจของนักเรียนในวิชาตาง ๆ ของโรงเรียน เชน คณิตศาสตร การ
อาน เปนตน

•  แบบทดสอบสติปญญา แบบทดสอบทางสติปญญาถูกออกแบบมา เพ่ือ
ใชวัดความสามารถทางสติปญญาโดยท่ัวไป

•  แบบทดสอบความคิดสรางสรรค แบบทดสอบเหลาน้ีใชวัดความ
สามารถของนักเรียนในการสรางความคิดท่ีเปนแบบฉบับ หรือความคิดใหม ๆ

•  แบบทดสอบอ่ืน ๆ  โรงเรียนอาจใชเพ่ือใชวัดความสามารถพิเศษเฉพาะ
บางอยาง (เชน ดนตรี กีฬา ศิลปะตาง ๆ เปนตน) หรือเพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
นักเรียน ซ่ึงภาษาหรือวัฒนธรรมของเขาแตกตางจากภาษาหรือวัฒนธรรมท่ีมีใชกันใน
แบบทดสอบสวนมาก ดังน้ัน จึงมีความสํ าคัญอยางย่ิงท่ีนักเรียนจากกลุมชนสวนนอยควร
ไดรับการทดสอบโดยคนที่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของวัฒน
ธรรมตาง ๆ โดยใชแบบทดสอบท่ีปราศจากอคติ
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คุณควรท่ีจะถามคํ าถามอะไรบางเม่ือลูกของคุณไดรับการทดสอบ

คุณควรท่ีจะถามมากเทาท่ีคุณตองการเพ่ือใหรูสึกสบายใจ และเขาใจการ
ทดสอบ ถาคํ าตอบเต็มไปดวยศัพททางการศึกษา ก็ใหถามคํ าถามอีก ค ําถามบางขอท่ี
คุณอาจจะตองการ เชน

•  จะใชแบบทดสอบอะไร
•  ทํ าไมถึงเลือกแบบทดสอบเหลาน้ี
•  ทานมีประสบการณอะไรบางกับแบบทดสอบเหลาน้ี
•  ทานมีประสบการณอะไรบางกับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
•  ทานมีประสบการณอะไรบางในการระบุความสามารถพิเศษของเด็ก

ซ่ึงมีวัฒนธรรมท่ีแตกตาง หรือมีความบกพรองในการเรียนรู
•  ขอมูลประเภทไหนท่ีคุณจะไดรับ เม่ือไร และจะมีใครอ่ืนอีกไหมท่ีจะได

รับผลของการทดสอบน้ี
•  ผลของการทดสอบเหลาน้ีหมายถึงอะไร
•  ทานจะใหคํ าแนะนํ าอะไรบางเก่ียวกับผลของการทดสอบน้ี

3. เม่ืออาการสมาธิส้ันและอยูน่ิงเฉยไมได (Attention Deficient –   
     Hyperactivity Disorder) เกิดข้ึนในเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษควร
     จะทํ าอยางไรดี

อาการดังกลาวอาจจะมีสาเหตุมาจากชีวเคมีในรางกาย หรือจากประสบ
การณหรือท้ัง 2 อยางควบคูกันได การวินิจฉัยความผิดปกติน้ีควรกระทํ าโดยผูเช่ียวชาญ
ท่ีมีความรูและประสบการณ ดังน้ัน นักจิตวิทยา จิตแพทย กุมารแพทย   หรือนักแนะแนว
ควรไดรับการฝกอบรมใหสามารถวินิจฉัยอาการน้ีได

อะไรเปนตัวบงช้ีของอาการท่ีเกิดข้ึน

อาการของโรคดังกลาวมีอยู 2 ประเภท คือ การไมใสใจหรือไมสนใจอะไร
เลยกับการทํ าอะไรท่ีมากเกินไป

ลักษณะบางอยางท่ีบงช้ีถึงอาการของการไมใสใจ ไดแก
•  การใหความสนใจตอส่ิงตาง ๆ ดวยความกระวนกระวายใจ
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•  ข้ีลืม
•  ขาดระบบในการจัดระเบียบ
•  ประมาท
•  ทํ าอะไรไมสํ าเร็จ
•  ใหความสนใจตอการฟงนอย
•  มีจิตใจสับสน
•  ฝนกลางวัน
ลักษณะบางอยางท่ีบงช้ีถึงการทํ าอะไรท่ีมากเกินไป ไดแก
•  การอยูไมสุข
•  การไมหยุดพัก
•  พูดมากเกินไป
•  ขยันมากเกินไป
•  ไมอดทนตอการรอคอย
•  ขัดขวางการกระทํ าของคนอ่ืน
•  พูดหรือกระทํ าโดยไมย้ังคิด

ลักษณะเหลาน้ีหลายประการเปนแบบฉบับของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ

เปนเรื่องที่มีความสํ าคญัท่ีผูปกครองและครูตองไมสรุปอยางผิด ๆ วา
เด็กที่มีความสามารถพิเศษท่ีมีความคิดสรางสรรค และมีพลังมากมีความผิดปกติ แมวา
พวกเขาจะแสดงอาการบางอยางตามท่ีกลาวมาก็ตาม เด็กท่ีเบ่ือหรือตองการความสนใจ
อาจจะประพฤติตนในลักษณะท่ีคลายคลึงกับเด็กท่ีมีอาการสมาธิส้ันและมีอาการอยูน่ิงไม
เปน

ในขณะท่ียังไมมีการทดสอบทางการแพทยท่ีแนนอน ซ่ึงพอแมและครูควร
สังเกตดูจากรายการบงช้ีตาง ๆ ในการวิเคราะหผลท่ีไดจากบัญชีรายการดังกลาวตองได
รับการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญดานสุขภาพจิตท่ีเหมาะสมตอไป
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เม่ือเด็กมีอาการ จะตองไดรับการปฏิบัติอยางไร

ถาเด็กถูกวินิจฉัยโดยผูเช่ียวชาญวา มีอาการสมาธิส้ันหรืออยูน่ิงเฉยไม
เปน เด็กอาจจะตองไดรับการบํ าบัดทางยา หรือโดยวิธีการใหเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม
ค ําแนะนํ า แตอยางไรก็ตามอยารีบรอนไปหาแพทยเพ่ือขอรับการบํ าบัดทางยาในกรณีท่ี
ลูกของคุณมีลักษณะตรงกับรายการท่ีตรวจพบ การรักษาดวยยาท้ังหลายยอมมีผลขาง
เคียง ซ่ึงอายุรแพทยจะตองใหคํ าแนะนํ าอยางระมัดระวัง ในหลาย ๆ กรณี การเปล่ียน
แปลงสภาพสภาพแวดลอมของเด็กสามารถชวยบรรเทาอาการได แมเม่ือเด็กมีอาการท่ี
รุนแรงแลวก็ตาม การบํ าบัดทางยาอยางเดียวไมเพียงพอ ค ําแนะนํ าจากผูเช่ียวชาญทาง
สุขภาพจิตและความรวมมือของผูปกครองและครูเปนองคประกอบท่ีสํ าคัญในการจัดการ
กับอาการใหหายไปได

พอแมสามารถทํ าอะไรไดบางเพ่ือใหความชวยเหลือ
•  ทํ างานรวมกับโรงเรียนเพ่ือประกันวากิจกรรมตาง ๆ ท่ีโรงเรียนใหมี

ความทาทายและเปดโอกาสใหมีกิจกรรมท่ีใชพลังทางรางกายท่ีมากพอ
•  ทํ างานดวยกันทั้งครอบครัว
•  ส่ือสารกับโรงเรียนเพ่ือใหผูปกครองและครูสามารถทํ าหนาท่ีเปนอัน

หน่ึงอันเดียวกัน
•  จัดการแกปญหาตาง ๆ อยางเหมาะสม
•  ลดการหยอกเลนกันมากเกินไปภายในบาน และลดรายการโทรทัศน

หรือเกมสคอมพิวเตอรท่ีมีความรุนแรงใหเหลือนอยท่ีสุด
•  สงเสริมความสนใจของเด็ก เชน งานอดิเรก กีฬา กิจกรรมทางศิลปะ

เปนตน
•  วางแผนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กสามารถใชพลังงานไปในทางที่ดี   

ส่ิงเหลาน้ีอาจจะเปนกิจกรรมทางรางกาย เชน การทํ าสวน หรือการเดินทางดวยเทา
ไกลๆ การแสดงหรือโครงการใหความชวยเหลือเพ่ือนบาน เปนตน

•  หลีกเล่ียงการพูดถึงส่ิงท่ีเปนไปในทางลบของเด็กตอหนาเด็ก
•  ปรึกษาผูเช่ียวชาญทางสุขภาพจิต (นักจิตวิทยา นักแนะแนว จิต

แพทย) ซ่ึงจะทํ างานกับคุณและลูกของคุณ โดยแนใจวาผูเช่ียวชาญดังกลาวเปนผูมีความ
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รูและประสบการณท้ังกับเด็กท้ังท่ีมีความสามารถพิเศษ และเด็กท่ีมีอาการสมาธิส้ันและ
อาการอยูน่ิงเฉยไมเปนเปนอยางดี

4. ลูกของคุณเปนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ แตประสบความส ําเร็จต่ํ า
   กวาท่ีควรจะเปนเม่ืออยูท่ีโรงเรียนหรือไม

เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษและมีความคิดสรางสรรคจํ านวนมากไมประสบ
ความสํ าเร็จในการใชความสามารถของตนท่ีโรงเรียน ถึงแมวาผูปกครองและครูจะ
ตระหนักถึงความฉลาดปราดเปร่ืองของเด็กเหลาน้ีก็ตาม พวกเขาก็อดจะประหลาดใจไม
ไดถึงการขาดแรงจูงใจและสัมฤทธิผลทางการเรียนของเด็กเหลาน้ัน  ย่ิงกวาน้ันขณะท่ีผล
การเรียนลดต่ํ าลง ผูปกครองและครูอาจจะเร่ิมสงสัยวาเด็กมีความสามารถเทากับคะแนน
สอบและผลการเรียนที่เผยออกมากอนหนานี้หรือไม บอยครั้งจะพบวาตัวเด็กเองได
สูญเสียความม่ันใจในความสามารถตนเม่ือเขาเรียนท่ีโรงเรียน

อะไรเปนตัวบงช้ีถึงความสํ าเร็จทางวิชาการท่ีต่ํ ากวาระดับท่ีควรจะเปน

•  งานโรงเรียนทํ าไมเสร็จ หรือไมไดทํ า
•  การท ํางานไมเปนระเบียบ
•  ไมใหความสนใจกับเร่ืองตาง ๆ ในโรงเรียน
•  กลาวหาหรือตํ าหนิผูอ่ืนวาเปนผูกอปญหา
•  มีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืนมากเกินไป หรืออยูแบบโดดเด่ียว
•  คะแนนถดถอยลง
บางครั้งเด็กจะหมกมุนกับการเรียนที่พวกเขาสนใจ จะอานหนังสืออยู

ตลอดเวลา หรือไมก็หันไปหาคอมพิวเตอรมากกวาจะมุงทํ างานตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย
ใหสํ าเร็จ พวกเขาอาจจะเปนผูเรียนท่ีมีความกระตือรือรนแตชางเลือก  และปฏิเสธท่ีจะ
ทํ างานท่ีโรงเรียนมอบให

การประสบความสํ าเร็จต่ํ ากวาระดับท่ีควรจะเปน เปนปญหาหรือไม

แมแตเด็กท่ีมีความฉลาดมาก ๆ ก็ไมควรจะไดรับการคาดหวังวาตองได
เกรด A ในทุก ๆ วิชา ความจริงแลวแมวานักเรียนจะสามารถทํ างานท่ีครูมอบใหเกือบท้ัง
หมดอยางสมบูรณก็ตาม แตงานท่ีมอบหมายใหน้ันก็อาจจะไมมีความทาทายเพียงพอ เรา
ควรตระหนักวานักเรียนทุกคนมีท้ังจุดแข็งและจุดดอย รวมท้ังวิชาตาง ๆ ท่ีนักเรียนเรียน
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ก็มีท้ังท่ีนาสนใจมากหรือนอยดวย ความสํ าเร็จต่ํ ากวาระดับท่ีควรจะเปนถือไดวาเปน
ปญหาถามันมีความรุนแรง (ความสํ าเร็จในระดับต่ํ ากวาปกติ) และเกิดข้ึนเปนเวลานาน
(เกิดข้ึนมากกวา 1 ปการศึกษา) หรือทํ าใหนักเรียนรูสึกหดหูใจ

อะไรเปนสาเหตุทํ าใหเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษประสบความสํ าเร็จต่ํ ากวาระดับ
ท่ีควรจะเปน

โดยปกติแลวมีหลายสาเหตุซ่ึงมีความซับซอน ดังน้ัน เราจึงไมควรมอง
หรือวิเคราะหปญหาอยางงาย ๆ เกินไป เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเองอาจจะไมเขาใจวา
ทํ าไมตนเองจึงกํ าลังประสบความสํ าเร็จต่ํ ากวาท่ีควรจะเปน ซ่ึงโดยปกติแลวท้ังโรงเรียน
และบานเปนสาเหตุรวมกันในการกํ าหนดแบบแผนของส่ิงท่ีกํ าลังเกิดข้ึนน้ี

สาเหตุท่ีมีความเปนไปไดวาจะเกิดข้ึนจากโรงเรียน

•  การเรียนไมมีความทาทาย
•  การแขงขันมีมากเกินไปหรือนอยเกินไป
•  มีความขัดแยงกับครู
•  มีความบกพรองในการเรียนรู ซ่ึงไมมีการแสดงออกมาอยางเดนชัด
•  การยายไปเรียนในโรงเรียนท่ียากหรืองายเกินไป
•  ความกดดันจากเพ่ือน ๆ
•  การขาดโอกาสในความคิดสรางสรรค
•  ไมมีการจัดโครงสรางของช้ันเรียน หรือมีการจัดโครงสรางของช้ันเรียน
ท่ีไมเหมาะสม

•  ความไมพอดีในการตอบสนองวามตองการในการเรียนรู และ
ลักษณะเดนทางปญญาของนักเรียนใหเขากับยุทธศาสตร การคาด
หวัง และส่ิงแวดลอมของหองเรียน

สาเหตุท่ีมีความเปนไปไดวาจะเกิดข้ึนจากบาน

•  มีความขัดแยงกับผูปกครอง
•  การปกปองของผูปกครองมากเกินไป
•  การใหความอิสระแกเด็กมากเกินไป
•  การใหความสนใจมากเกินไปหรือนอยเกินไป
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•  ปญหาสุขภาพ
•  ความเปนศัตรูหรือคูแขงกันทางสายเลือด
•  ความรูสึกถูกกดดัน

คุณสามารถทํ าอะไรไดบางกับความสํ าเร็จต่ํ ากวาระดับท่ีควรจะเปนของลูกของคุณ

เด็กหลายคนเอาชนะปญหาความสํ าเร็จต่ํ ากวาระดับท่ีควรจะเปนของตน
ได ขณะท่ีคนอ่ืนๆ ยังคงมีพฤติกรรมอยางน้ันอยางตอเน่ืองตลอดชวงชีวิตวัยผูใหญ ถาส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนน้ียังคงอยูเกิน 1 ปการศึกษา พวกเขามีความจํ าเปนจะตองไดรับความชวยเหลือ
การระบุถึงปญหาใหไดแตเน่ิน ๆ จะทํ าใหแกไขไดงายข้ึน บางวิธีตอไปน้ีอาจจะชวยคุณได

1. จัดใหมีการส่ือสารกับครูของลูกของคุณเก่ียวกับปญหาท่ีมี
2. รวมมือกับกลุมผูปกครองท่ีใหความสนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถ

พิเศษ
3. ใหโรงเรียนหรือนักจิตวิทยาเอกชน  ซ่ึงเช่ียวชาญในการใหความชวย

เหลือเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ซ่ึงประสบความสํ าเร็จต่ํ ากวาระดับท่ีควรจะเปนทํ าการ
ประเมินผล

4. หลีกเล่ียงความขัดแยงกับครูของเด็ก  ซ่ึงอาจจะทํ าใหเด็กตํ าหนิโรง
เรียนวาเปนตัวสรางปญหาใหกับตนได

5. สงเสริมความสนใจของลูกตอไป  โดยไมตองคํ านงึถึงระดับความ
สํ าเร็จที่โรงเรียนและจงอยาใชพัฒนาการความฉลาดเปนเสมือนรางวัลแหงความสํ าเร็จทาง
วิชาการ

6. สงเสริมใหลูกของคุณมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ิมเติม กับเด็กท่ีมีความ
สามารถพิเศษคนอ่ืน ๆ ท่ีประสบความสํ าเร็จ

7. อยายอมแพตออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกับลูก ๆ ของคุณ
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5. โปรแกรมประเภทไหนท่ีเหมาะสมท่ีสุดสํ าหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถ
    พิเศษ

ผูปกครองและบุคลากรของโรงเรียนที่พยายามตอบสนองความตองการ
ของนักเรียนทีฉลาดเฉลียวมักจะมีคํ าถามอยูบอย ๆ วา "โปรแกรมอะไรเปนโปรแกรมท่ีดี
ท่ีสุดส ําหรับผูมีความสามารถพิเศษ" ค ําตอบน้ันงาย ๆ และตรง ๆ ก็คือ โปรแกรมท่ีดีท่ี
สุดเปนโปรแกรมท่ีตอบสนองความตองการของนักเรียนแตละคน เน่ืองจากในหมูผูมีความ
ฉลาดและความสามารถ ซ่ึงถูกเรียกวาผูมีความสามารถพิเศษน้ันมีความแตกตางกัน
ดังน้ัน โปรแกรมจะตองมีความยืดหยุนเพียงพอท่ีจะตอบสนองและใหโอกาส ท่ีสอดคลอง
กับความตองการของบุคคลแตละคนซ่ึงมีความหลากหลายได โปรแกรมท่ีดีท่ีสุดคือ
โปรแกรมและบริการท่ีมีหลายระดับช้ันซ่ึงมีใหอยางเพียงพอเพ่ือเปดโอกาสใหตอบสนอง
กับความตองการของผูเรียนท่ีมีความสามารภพิเศษ โปรแกรมและบริการเหลาน้ีอาจจะ
ถูกจัดใหเปนวิธีการท่ีหลากหลาย

•  การจัดใหอยูในช้ันเรียนปกติ

ครูประจํ าช้ันอาจจะใหงานท่ีมีความแตกตางกัน และหลากหลาย การ
จํ าแนกอยางน้ีอาจรวมกับการจัดนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเปนกลุม กลุมหน่ึง ๆ จะ
ประกอบดวยนักเรียน 4-6 คน ในบางช้ันเรียนการจัดอยางน้ีจะเปดโอกาสใหครูประจํ าช้ัน
ทํ างานรวมกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เปนกลุม ๆ โดยมอบงานท่ีทาทายใหแก
พวกเขาและยังเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีฉลาดมีปฏิสัมพันธกับเด็กท่ีมีความ
สามารถสูงคนอ่ืน รวมท้ังกับเด็กของกลุมอ่ืนท่ีมีความแตกตางออกไปในช้ันเรียนมากย่ิง
ข้ึน

• การมอบหมายงานนอกเวลาแกเด็กท้ังในช้ันเรียนปกติและช้ันเรียนพิเศษ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอาจจะใชเวลาชวงหนึ่งในช้ันเรียนปกติ

และใชเวลาบางบางชวงทํ างานกับนักเรียนท่ีมีความสามารถคลายคลึงกันในอีกหองหน่ึง ซ่ึง
เรียกวา หองเรียนสอนเสริม หรือช้ันเรียนพิเศษ เชน นักเรียนคนหน่ึงเกงคณิตศาสตรเปนอยาง
ย่ิงอาจตองการท่ีจะเรียนคณิตศาสตรกับนักเรียนท่ีมีความรูในวิชาคณิตศาสตรในระดับสูงกวา 
กลุมของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษอาจจะแยกออกมาจากช้ันเรียนปกติโดยใหทํ างานใน
โครงการวิจัยช้ันสูงดวยการแนะแนวจากครูสอนเสริม นักเรียนมัธยมศึกษาอาจจะเขาเรียนหลัก
สูตรหรือชั้นเรียนระดับสูงในวิทยาลัยในทองถิ่นนั้น ๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้น
เรียนที่มีนักเรียนหลายระดับความสามารถคละกัน เปนตน
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• การจัดกลุมแบบเต็มเวลา

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษบางคนซ่ึงมีความสามารถแตกตางจากผูอ่ืนใน
วัยเดียวกันอยางชัดเจนมีความเหมาะสมกับการจัดกลุม รวมกับเพ่ือนนักเรียนท่ีฉลาดคนอ่ืน
แบบเต็มเวลา เชน ช้ันเรียนท่ีมีความพรอมทุกอยางสํ าหรับเด็กประถมศึกษา และโรงเรียนการ
ศึกษาพิเศษส ําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเปนตัวอยางของทางเลือกในการจัดกลุมแบบเต็ม
เวลา เปนตน

• การเรียนเรงรัดหรือการเล่ือนช้ัน

การเรียนเรงรัด หมายถึง การจัดการศึกษาดวยหลักสูตรปกติเพ่ิมข้ึนหรือเร็ว
ข้ึนกวาการจัดใหกับนักเรียนท่ัวไป ในบางกรณีนักเรียนอาจจะถูกเรงเรียนในหน่ึงวิชา เชน
นักเรียนท่ีเรียนอยูระดับ 3 แตสามารถอานไดเทากับนักเรียนท่ีเรียนในระดับ 5 และในกรณีอ่ืนๆ
เชน นักเรียนอาจจะเขาโรงเรียนแตเน่ิน ๆ หรือใชเวลาเรียนวิชาหน่ึง ซ่ึงมีระดับความยากตาม
ปกติในภาคการศึกษาแรกแลวเล่ือนความยากสูงข้ึนไปสูอีกหน่ึงระดับในภาคการศึกษาท่ีสอง 
หรือนักเรียนคนหน่ึงอาจจะกระโดดขามระดับช้ันเรียนไปอยางสมบูรณเลยก็ได ท้ังน้ี เพ่ือเปน
การจัดใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมย่ิงข้ึน เปนตน

คํ าถามท่ีผูปกครองอาจจะถามไดเม่ือกํ าลังคนหาโปรแกรมท่ีดีท่ีสุด

• มีบริการสํ าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในทุกระดับช้ันหรือไม
• ลูกของฉันสามารถท่ีจะทํ างานรวมกับคนอ่ืนท่ีมีความสามารถคลายคลึงกัน

ไดหรือไม บอยเทาไร และเปนเวลานานเทาไร
•  การเรียนเรงรัดมีความเปนไปไดในโรงเรียนหรือทองท่ีน้ีหรือไม
•  โรงเรียนมีความมุงม่ันอยางเปนทางการในการจัดโปรแกรมใหกับนัก

เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษหรือไม และมีการระบุขอความเกี่ยวกับเปาหมายและภาร
กิจไวในโปรแกรมหรือไม

•  มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบโปรแกรมสํ าหรับผูมีความสามารถพิเศษหรือไม 
และกลุมบุคคลน้ีไดรับการอบรมเปนพิเศษเร่ืองการศึกษาสํ าหรับผูมีความสามารถพิเศษหรือไม
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6. ช้ันเรียนท่ีมีนักเรียนหลากหลายความสามารถคละกันสามารถตอบ
     สนองความตองการของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษไดอยางไร

ขอบเขตความตองการของผูเรียนในช้ันเรียนปกติสวนมาก จะมีความแตก
ตางกันมาก เพราะนักเรียนจะมีความแตกตางกันท้ังในระดับของความพรอม ความสนใจ
และแนวทางในการเรียนรู ครูสามารถท่ีจะปรับกิจกรรมในหองเรียนใหสอดคลองกับความ
ตองการท่ีหลากหลายเหลาน้ันได โดยจัดการเรียนการสอนท่ีมีการจํ าแนกความแตกตาง
ในการจัดการเรียนการสอนตามลักษณะน้ี ครูจะเปนผูใหลูทางการเรียนรูท่ีมีความหลาก
หลาย เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนทุกระดับ  รวมท้ังผูเรียนท่ีมีระดับพัฒนา
การไปมากแลว

ทํ าไมจึงตองจํ าแนกความแตกตางในการสอนดวย

เม่ือครูใหงานในช้ันเรียนท่ียากเกินไปตลอดเวลา นักเรียนบางสวนจะรูสึก
กระวนกระวายใจและหงุดหงิด และเม่ือใหงานท่ีงายเกินไปตลอดเวลานักเรียนก็จะเกิด
ความเบ่ือ ท้ังความเบ่ือและความกระวนกระวายใจไดสกัดก้ันแรงจูงใจในการเรียนของนัก
เรียนและในท่ีสุดก็จะบ่ันทอนความสํ าเร็จในการเรียนของนักเรียนดวย การสอนท่ีมีการ
จํ าแนกความแตกตางจะชวยใหครูสามารถหลีกเล่ียงความกระวนกระวายใจและความเบ่ือ
ของนักเรียนได ซ่ึงสภาพเชนน้ีจะสามารถพบเห็นไดอยางชัดเจนในหองเรียนท่ีใชวิธีการ
สอนแบบเดียวกันหมด

อะไรเปนหลักสูตรท่ีมีการจํ าแนกความแตกตางอยางเหมาะสมสํ าหรับผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ

หลักสูตรส ําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ควรจะชวยใหพวกเขา
สามารถท่ีจะกาวออกไปอีกเล็กนอยล้ํ าเกินระดับปกติ โดยท่ัวไปแลวเน้ือหาหลักสูตร
กิจกรรม และ/หรือโครงการควรท่ีจะมีลักษณะ ดังน้ี

•  มีความเปนนามธรรม
•  มีความซับซอน
•  การละใจความไวใหคิดหรือตอบ และ/หรือ
•  มีหลายมิติ
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บอยคร้ังผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับประโยชนจากการเรียนท่ีเร็วย่ิงข้ึน การมี
อิสระมากข้ึน และการขบคิดปญหาท่ีมีความไมชัดเจนอีกดวย อันเปนการชวยพวกเขาให
สามารถใชความสามารถพิเศษของตนเองมากย่ิงข้ึนในการแกปญหาน้ัน

ครูสามารถท่ีจะจํ าแนกความแตกตางในการสอนผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได
อยางไร

มีหลายหนทางดวยกันท่ีครูสามารถปรับการสอนใหทาทายอยางเหมาะสม 
และดึงดูดความสนใจของผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ส่ิงเหลาน้ีไดแก

•  การใชตํ าราช้ันสูง
•  การใหนวนิยายช้ันสูงเปนหัวขอในช้ันเรียน
•  การใหงานระดับสูงท่ีศูนยการเรียนรู
•  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรช้ันสูง
•  การใหวารสารท่ีหลากหลายเพ่ือใหเกิดแรงกระตุน
•  การมอบหมายกิจกรรมซ่ึงมีระดับความซับซอนแตกตางกัน
•  การสงเสริมนักเรียนใหชวยกํ าหนดเกณฑของคุณภาพ
•  การก ําหนดเปาหมายผลผลิตของนักเรียนในระดับผูเช่ียวชาญ
•  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาท่ีเปนอิสระ
•  การทดสอบนักเรียนลวงหนาและการไมตองใชทักษะท่ีพวกเขาเช่ียว

ชาญแลวมาจัดการเรียนการสอนใหอีก
•  ใหการบานท่ีแตกตางกันตามความตองการของนักเรียน
•  สงเสริมใหเลือกหัวเร่ืองในการเรียนรูตามความสนใจของนักเรียน
•  ทํ าใหกลุมงานมีความหลากหลาย รวมท้ังใหโอกาสในการทํ างานรวม

กับนักเรียนช้ันสูง และโอกาสท่ีจะท ํางานตามลํ าพัง
•  แนะแนวเพ่ือใหเกิดส่ิงท่ีดีท่ีสุดสอดคลองกับคุณลักษณะสวนตัวของนัก

เรียนในเร่ืองความคิด กิจกรรม และผลผลิต
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ผูปกครองควรมีบทบาทอยางไรในการสนับสนุนหองเรียนท่ีมีการจํ าแนกความ
แตกตาง

ผูปกครองสามารถแสดงบทบาทสํ าคัญในการสงเสริมการจํ าแนกความ
แตกตางท่ีเหมาะสม โดย

•  ขอรองครูใหระบุวิธีการสอนท่ีมีการจํ าแนกความแตกตาง
•  มีความเขาใจวาครูไมสามารถ (และไมควร) จํ าแนกความแตกตางใน

งานท่ีมอบหมายและเน้ือหาหลักสูตรไดทุกเร่ืองในทุก ๆ วัน
•  สงเสริมใหนักเรียนบอกครูใหรูวา     เม่ือไรท่ีงานท่ีครูมอบหมายใหมี

ความเหมาะสม และเม่ือไรไมมีความเหมาะสม
•  สงเสริมใหนักเรียนแขงขันกับตนเองมากกวาเปรียบเทียบตนเองกับ

เพ่ือน ๆ
•  เปนอาสาสมัครในช้ันเรียน
•  ชวยแสวงหาเน้ือหาหลักสูตรตาง ๆ ท่ีจํ าเปนใหกับช้ันเรียน

7.  เราควรรูเร่ืองอะไรบางเก่ียวกับการเรียนเรงรัด
อะไรคือการเรียนเรงรัด

การเรียนเรงรัดเก่ียวพันกับการจัดเน้ือหาหลักสูตรใหเพ่ิมข้ึนในระดับท่ีเร็วข้ึน มี
วิธีการมากมายท่ีโรงเรียนสามารถท่ีจะประยุกตใชการเรียนเรงรัด ส่ิงเหลาน้ีไดแก :

• การรับเด็กเขาเรียนแตเน่ิน ๆ  นักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลขณะท่ีมี
อายุต่ํ ากวาเกณฑปกติท่ัวไป

• การเรียนเรงรัดในบางวิชา นักเรียนอาจเรียนหน่ึงวิชาหรือมากกวาน้ันใน
ระดับความยากท่ีสูงกวาท่ีพวกเขาเรียนในช้ันเรียนปกติ

•  กระโดดขามชั้นเรียน นักเรียนอาจเลื่อนระดับชั้นเรียน (เชน จาก
ระดับ 4 ไประดับ 6 เปนตน)

•  ยุบ 3 ป เหลือ 2 ป  ยนระยะเวลาเรียนจากปกติ 3 ปของการศึกษา
ลดเหลือ 2 ป (เชน กลุมนักเรียนที่ถูกจัดใหเรียนแบบเรงรัด อาจจะเรียนจบหลักสูตร 3
ปในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ภายในเวลา 2 ป เปนตน)
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•  จัดใหอยูในชั้นเรียนระดับสูง วิชาตาง ๆ ที่เรียนในโรงเรียนมัธยม
ศึกษาถูกนํ าไปพิจารณาเปนหนวยกิตระดับวิทยาลัย

•  การลงทะเบียนคู นักเรียนลงทะเบียนเรียนในบางวิชาของวิทยาลัย
ขณะเดียวกันยังคงเรียนอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษาดวย

ทํ าไมนักเรียนจึงควรเรียนเรงรัด

มี 2 เหตุผลส ําคัญส ําหรับการเรียนเรงรัด คือ

•  เรียนเรงรัด  เพ่ือชวยใหพวกเขาอยูในสภาพแวดลอมของการเรียนรู
เชนเดียวกับคนอื่น ๆ ท่ีมีระดับทางวิชาการท่ีใกลเคียงกัน และ

•  เรียนเรงรัดเพ่ือปรับปรุงและลดเวลาเรียนลงไปประมาณ 1 หรือ 2-3
ป การทํ าอยางนี้จะชวยใหนักเรียนเรียนเรงรัดในโรงเรียนมัธยมศึกษามีความพยายาม
มุงไปสูความสํ าเร็จทางวิชาการ การฝกฝน การจางงาน หรือประสบการณชีวิตอื่น ๆ
ตอไปไดเร็วกวาที่กํ าหนดไว

อะไรเปนปจจัยที่ตองตระหนักถึงเมื่อพิจารณาถึงการเรียนเรงรัด

การตัดสินใจท่ีจะเรียนเรงรัดควรตระหนักถึงวุฒิภาวะทางวิชาการ ทางรางกาย
และทางสังคมของนักเรียน โดยท่ัวไปแลวควรนํ าแนวทางดังตอไปน้ีไปประยุกตใช

• นักเรียนควรเรียนในเร่ืองท่ีมีความยากในหลาย ๆ ระดับ เกินระดับอายุข้ึน
ไปกอนจะมีการกระโดดขามระดับช้ันเรียน และผลการเรียนของนักเรียนควรมีความกาวหนาใน
หลาย ๆ  วิชา

• นักเรียนควรมีวุฒิภาวะทางสังคมและทางอารมณ สามารถท่ีจะปรับตัวให
เขากับสภาพแวดลอมใหม ๆ  และปรับตัวใหเขากับเพ่ือน ๆ  ท่ีมีความเปนผูใหญมากกวา

• นักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตอไปท่ีโรงเรียน เพราะอาจมีความ
เปนไปไดวานักเรียนจะมีความรูสึกเบ่ือหนายและรูสึกไมทาทาย  กับหลักสูตรและสภาพของโรง
เรียนในปจจุบันก็ได

อะไรเกิดขึ้นกับนักเรียนที่เรียนเรงรัด

งานวิจัยหลายช้ินเก่ียวกับการเรียนเรงรัดแสดงใหเห็นถึงผลกระทบท่ีมีตอ  
สัมฤทธิผลทางการเรียน นักเรียนท่ีเรียนเรงรัดสามารถทํ าไดดีหรือดีกวานักเรียนท่ีฉลาดพอ ๆ
กัน ท่ีไมไดเรียนเรงรัด แตละส่ิงน้ีไมไดเปนเคร่ืองประกันถึงความสํ าเร็จในทุก ๆ สถานการณ
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ดังน้ัน ควรมีงานวิจัยเก่ียวกับภาวะทางสังคมและอารมณ ซ่ึงเปนส่ิงจํ าเปนสํ าหรับการเรียนเรง
รัดมากย่ิงข้ึน แตอยางไรก็ตาม ณ จุดน้ี  การเรียนเรงรัดมีความเปนไปไดมาก ถาพิจารณา
ถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตน

ทักษะทางสังคมของนักเรียนเปนอยางไรบาง

ถาเด็กคนหน่ึงมีวุฒิภาวะทางสังคมพรอม ๆ กับทางวิชาการแลว เขาก็จะมี
ความลํ าบากเพียงเล็กนอยเทาน้ันในการสมาคมกับนักเรียนท่ีมีอายุมากกวา การมีสวนรวมใน
สโมสร กีฬา หรือกลุมอ่ืนใดซ่ึงสอดคลองกับความสนใจของเด็ก จะชวยเพิ่มโอกาสของ
การสรางความเปนเพ่ือนกับกลุมท่ีมีความแตกตางกันไดมาก

ถาลูกเรียนเรงรัดแลวไมตองเปนหวงการศึกษาของเขาไดหรือไม

ตอบวา ไมได ท่ีจริงแลวก็เหมือนกับนักเรียนท่ัวไป นักเรียนท่ีฉลียวฉลาดมี
ความตองการท่ีหลากหลายมากและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การเปล่ียนระดับช้ันจะชวยลด
เวลา แตก็เปนการประกันไดเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ถาหากวาไมมีการจ ําแนกหลักสูตร  พอแมท่ีเอา
ใจใสและใหการสนับสนุนหลักสูตรท่ีทาทายและเหมาะสมเปนพลังท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะทํ าใหแนใจวาความ
ตองการของนักเรียนสามารถทํ าใหบรรลุผลไดตลอดชวงเวลาท่ีนักเรียนมีประสบการณในโรงเรียน

8. โรงเรียนของเราสามารถตอบสนองนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
     แตมีความแตกตางใหดีข้ึนไดอยางไร

หนึ่งในทางตันที่เปนมาอยางตอเนื่องในศาสตรสาขาการศึกษาสํ าหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือ การใหความสนใจกับนักเรียนที่มีความแตกตางตํ่ าเกิน
ไป บอยครั้งที่นักเรียนที่ดอยโอกาสซึ่งใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง นักเรียนยากจน
นักเรียนสีผิว และนักเรียนตางวัฒนธรรม  ไมไดรับการบริการใหเขาเรียนโปรแกรม
สํ าหรับผูมีความสามารถพิเศษ ในสัดสวนเดียวกันกับนักเรียนคนอื่น ๆ

เราจะสามารถระบุลักษณะนักเรียนที่เปนชนสวนนอยและมีความสามารถพิเศษ
ไดอยางไร

โปรแกรมสํ าหรับผูมีความสามารถพิเศษทั้งหลายควรมีการระบุลักษณะ
เดนของนักเรียนใหไดโดยใชแหลงขอมูลจากหลาย ๆ สวน ความเขาใจในความฉลาด
และความคิดสรางสรรคของมนุษยในปจจุบันทํ าใหเรามีความชัดเจนวา มีหลายชอง
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ทางท่ีพรสวรรคและความสามารถของมนุษยสามารถถูกทํ าใหแสดงออกมาได การใช
แหลงขอมูลท่ีหลากหลายเปนส่ิงจํ าเปนอยางย่ิงในการระบุลักษณะเดนของนักเรียนท่ีมี
ความแตกตางออกไป ความสามารถพิเศษของพวกเขาอาจมองเห็นไมชัด ถาใชกระบวน
การแบบเกา ๆ    แนวทางท่ีจะเปนประโยชน เชน

•  ใชเวลาเรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของชนสวนนอยในทองถ่ินของทาน  
โดยตระหนักถึงธรรมเนียมประเพณี ขอหาม หรือรูปแบบของการส่ือสาร ซ่ึงอาจจะมีผล
กระทบตอผลการเรียนของนักเรียนถายังใชการประเมินผลแบบเดิม

•  เม่ือใชแบบทดสอบมาตรฐาน จงแนใจวาเคร่ืองมือท่ีใชเช่ือถือได   และ
เท่ียงตรงสํ าหรับคนท่ีมีความแตกตาง จงระมัดระวังตออคติในภาษาและตัวอยางท่ีใช มี
เคร่ืองมือ 2 ช้ินท่ีไดรับการพิจารณาวามีความเหมาะสมในการใชกับนักเรียนท่ีเปนชน
สวนนอย (โดยเฉพาะอยางย่ิงนักเรียนท่ีมีความแตกตางของภาษา) คือ Raven Matrices
และ Nalieri Matrix Analogies Test

•  จงพิจารณาถึงการใชเคร่ืองมือท่ีเปนบรรทัดฐานสํ าหรับชนสวนนอย  
เคร่ืองมือเหลาน้ีจะเปนประโยชนในการเปรียบเทียบระหวางนักเรียนท่ีเปนชนนอยกับผู
อ่ืนท่ีมีภูมิหลังคลายคลึงกัน

•  จัดขอมูลใหอยูในลักษณะท่ีเนนถึงจุดเดน และจุดดอย ดังน้ันจึงขอแนะ
นํ าวิธีการ Frasier-Talent Assessment Profile และ Baldwin Identification Matrix ใน
การน ํามาใชพัฒนาแฟมบันทึกรายงานความกาวหนาของความสามารถของนักเรียน

•  รวบรวบขอมูลจากบุคคลท่ีเขาใจถึงพฤติกรรมของนักเรียนท้ังในและ
นอกโรงเรียน บุคคลเหลาน้ีอาจจะประกอบดวย ผูปกครอง ผูนํ าศาสนา หรือผูนํ าชุมชน

อะไรเปนลักษณะของนักเรียนที่เปนชนสวนนอยและมีความสามารถพิเศษ

นักเรียนที่เปนชนสวนนอยและมีความสามารถพิเศษมีบุคคลิกภาพรวม
กันกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วไป ลักษณะเหลานี้ ไดแก ความอยากรูอยาก
เห็น ความจํ าดี การเรียนรูเร็ว พัฒนาการทางภาษาแตเนิ่น ๆ การรูศัพทมาก มีสมาธิดี
สามารถคิดในสิ่งที่เปนนามธรรม สามารถมองเห็นความสัมพันธของสรรพสิ่งไดงาย
ความรูสึกออนไหว ความรูสึกตอความยุติธรรมอยางรุนแรง และมีอารมณขันแบบผู
ใหญ ดังน้ัน เราจึงจํ าเปนที่จะตองพิจารณาวา ลักษณะเหลานี้อาจจะไมแสดงออกใน
ลักษณะที่มีการประพฤติปฏิบัติกันโดยทั่วไป ตัวอยาง เชน นักเรียนบางคนอาจจะมี
ความกังวลอยางย่ิงกับลัทธิเหยียดเช้ือชาติ โดยทํ าการคัดคานในสิ่งที่พวกเขารับรูวา
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เปนสิ่งไมยุติธรรม เพราะความกังวลเชนนั้นเปนเรื่องที่มีไดในเฉพาะคน ครูจึงอาจจะ
เขาใจผิดไปวา พวกเขามีความรูสึกออนไหวมากเกินไปและเปนพวกตอตานมากกวาที่
จะตระหนักวา ความกังวลตอความยุติธรรมอยางรวดเร็วเชนนี้เปนหลักฐานของคนมี
ความสามารถพิเศษ ค ําพูดของนักเรียนท่ีเปนชนสวนนอยซ่ึงไมพูดภาษาประจํ าชาติ
มาตรฐาน หรือคนท่ีใชภาษาอ่ืน ๆ เปนภาษาที่สอง น้ันยากท่ีจะเขาใจไดโดยงาย แตใน
เรื่องของทักษะในการประพันธแบบสด ๆ การแสดงละคร และการแตงเรื่องราวอาจจะ
เปนลักษณะเดนก็ได ดังนั้นความยืดหยุนในการระบุลักษณะเดน ทํ าใหเราสังเกตเห็น
ความสามารถพิเศษเชนน้ันได ในทํ านองเดียวกันถามีการประเมินการใชภาษาในข้ันปฐม
ของนักเรียนแลว ครูก็อาจจะพบวานักเรียนเหลานี้มีพัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็วมาก

เราสามารถเหนี่ยวรั้งใหนักเรียนที่เปนชนสวนนอยไดเรียนหลักสูตรสํ าหรับผูมี
ความสามารถพิเศษตอไปไดอยางไร

โรงเรียนสามารถดํ าเนินการคัดเลือกและชวยใหนักเรียนที่เปนชนสวน
นอยยังคงไดเรียนหลักสูตรสํ าหรับผูมีพรสวรรคตอไปไดอยางมีประสิทธิผล โดยการดึง
ครอบครัวเขามาเกี่ยวของดวย ตั้งแตกระบวนการระบุลักษณะเดนและการจัดหาที่ให
เรียน การที่ผูปกครองเขามาเกี่ยวของแตเนิ่น ๆ และตลอดเวลานี้เอง พอแมจะสามารถ
ใหความเอาใจใสกับโปรแกรมสํ าหรับผูมีความสามารถพิเศษ โดยอาจจะแสดงความคิด
เห็นวาลูก ๆ ของตนชอบเรียนอยางไร พอแมอาจจะเปดเผยถึงจุดออนของเด็ก และ
อาจจะใหขอมูลเกี่ยวกับความสนใจและความสํ าเร็จที่เด็กตองการจะทํ า

ปจจัยที่ส ําคัญอีกประการหนึ่งในการชวยเหลือนักเรียนที่มีความแตก
ตางเหลานี้ใหไดเรียนตอไปก็คือการชวยพวกเขาใหจัดการกับความกดดันของเพื่อน ๆ
นักเรียนที่เปนตัวขัดขวางความสํ าเร็จ ครตูองจัดบรรยากาศของความสัมพันธทาง
สังคมระหวางนักเรียนใหเปนไปดวยดี โดยผานกิจกรรมในชั้นเรียนและงานกลุม ครู
แนะแนวสามารถที่จะชวยใหนักเรียนจัดการกับความกดดันที่มีในทางลบของเพื่อน ๆ
ได   โดยการจัดกลุมสนับสนุนใหกับนักเรียนที่เปนชนสวนนอยและเชื่อมกิจกรรมของ
กลุมใหมีลักษณะเปนที่ปรึกษาและเปนตัวแบบทางพฤติกรรม ความพยายามท้ังหมด
เหลานี้ จะมีประสิทธิผลมากที่สุดในบรรยากาศของโรงเรียนที่มีความเคารพในความ
แตกตาง และยึดถือความสํ าเร็จของนักเรียนทุกคนเปนส ําคัญ
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9. เราควรประเมินโปรแกรมสํ าหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
   อยางไร
ทํ าไมการประเมินโปรแกรมจึงมีความสํ าคัญ

การประเมินโปรแกรมที่มีประสิทธิผลสามารถชวยใหนักเรียนวางแผน
โปรแกรมที่เหมาะสม ชวยใหผูบริหาร และครูสามารถตัดสินใจวาแผนที่วางไวถึงระดับ
ใด หรือสามารถที่จะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
โปรแกรม  นอกจากนี้ยังจะสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของโปรแกรมแกผูปก
ครองและนักเรียนดวย

อะไรเปนพื้นฐานสํ าหรับการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม

การประเมินโปรแกรมที่เขมแข็งตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการกํ าหนดเปา
หมายและวัตถุประสงคของโปรแกรมอยางระมัดระวัง เปาหมายและวัตถุประสงคเปน
จุดมุงหมายหรือมาตรฐานส ําหรับการประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรม ถาเปา
หมายของโปรแกรมไมชัดเจนก็เปนการยากที่จะตัดสินไดวาโปรแกรมนั้นบรรลุความ
สํ าเร็จหรือไม ยิ่งกวานั้นยังมีความสํ าคัญที่วาเปาหมาย วัตถุประสงค  กระบวนการ
และนโยบายที่กํ าหนดออกไปไดสะทอนถึงความตั้งใจของโรงเรียนและ/หรือทองถ่ินตอ
โปรแกรมนั้นดวย

อะไรเปนล ําดับขั้นในการประเมินโปรแกรมที่มีประสิทธิผล

ในการประเมินโปรแกรมมี 4 ลํ าดับขั้น แตละลํ าดับขั้นมีหลายองค
ประกอบ ดังน้ี

ลํ าดับขั้นที่ 1 การวางแผนสํ าหรับการประเมินผล
•  ตั้งคณะกรรมการผูเช่ียวชาญข้ึนมาชุดหนึ่งทํ าหนาที่แนะแนวและดู

กระบวนการประเมินผล
•  ทบทวนเปาหมายและวัตถุประสงคของโปรแกรม
•  ปรับปรุงงบประมาณใหเอื้อตอการประเมินผล
•  ดึงคนสํ าคัญที่มีความสนใจการศึกษาสํ าหรับผูเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษใหเขามามีสวนรวม เชน กรรมการโรงเรียน ครูประจ ําช้ันปกต ิครูใหญ ผูปกครอง
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เปนตน
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•  ก ําหนดองคประกอบของโปรแกรมที่จะตองถูกประเมิน
•  ระบุถึงผลท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวของกับแตละองคประกอบ
•  จัดลํ าดับความสํ าคัญของคํ าถามตามคุณคาของขอมูลที่พวกเขาให

โดยที่คํ าถามนั้นจะตองมีการประเมินทั้งกรณีที่วา โปรแกรมนั้นเปนไปไดดวยดีอยางที่
ควรจะเปนหรือไม และมันบรรลุเปาหมายของโปรแกรมหรือไม

•  ก ําหนดระยะเวลาส ําหรับการประเมินผล

ลํ าดับขั้นที่ 2 ออกแบบการเก็บและการวิเคราะหขอมูล

•  เลือกยุทธศาสตรการเก็บขอมูล ที่ใหค ําตอบตอคํ าถามของการ
ประเมินผล (เชน การสังเกตในชั้นเรียน การสัมภาษณนักเรียน การประเมินผลงานของ
นักเรียนโดยผูเช่ียวชาญ และบันทึกการประชุม เปนตน)

•  วางแผนใชขอมูลจากหลาย ๆ แหลงแทนที่จะมาจากแหลงเดียว
•  จงแนใจวาขอมูลท่ีเช่ือมโยงกับผลท่ีคาดหวังและพัฒนาการของ

โปรแกรมนั้นไดสะทอนถึงเปาหมายของโปรแกรม ซึ่งมีความซับซอน (เชน ความคิด
สรางสรรค การวิเคราะห ความเขาใจ ความคิดระดับสูง เปนตน) และใหขอมูลที่เปน
ประโยชนและแมนยํ า เพื่อตัดสินความประสิทธิผลของนโยบายและกระบวนการดํ าเนิน
งาน

•  ก ําหนดวาขอมูลจะถูกวิเคราะหไดอยางไร

ลํ าดับขั้นที่ 3  ดํ าเนินการประเมินผล
•  จงมั่นใจวาคนและกลุมที่มีความสํ าคัญไดเขามาเกี่ยวของในการ

ประเมินผล
•  ดํ าเนินการประเมินผลตามแนวที่วางไว
•  เริ่มตนวิเคราะหขอมูล
•  เริ่มวางแผนเพ่ือแบงปนขอคนพบจากการประเมินผลรวมกันกับผูที่

จะตองอานหรือใชสิ่งที่คนพบเหลานั้น
ลํ าดับขั้นที่ 4  รายงานการคนพบและติดตามผล
•  จัดท ําขอเสนอแนะบนพื้นฐานของขอคนพบที่ไดจากการประเมินผล
•  วิเคราะหผลกระทบของขอคนพบตอทิศทางในอนาคตของโปรแกรม
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•  ตัดสินใจวาใครจํ าเปนตองรูเก่ียวกับขอคนพบเหลาน้ัน
•  ควรเตรียมรายงานการประเมินผลในรูปแบบที่เหมาะสมกับผูอานที่มี

ความแตกตางกัน
•  วางแผนการเปล่ียนแปลงซ่ึงกํ าหนดโดยขอคนพบท่ีได
•  วางแผนปรึกษาหารือกับคนที่เกี่ยวของและผูมีอํ านาจตัดสินใจ
•  วางแผนที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือประกันวาขอเสนอแนะนั้นไดรับการ

ดํ าเนินการ
•  มองไปขางหนาเพ่ือการประเมินผลในอนาคต

10. วิทยาลัยมีแผนท่ีหลากหลายสํ าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
     หรือไม

การวางแผนเขาเรียนในวิทยาลัยของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนั้น 
จะตองตอบสนองตอความทาทายที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของนักเรียนดวย เชน เรา
พบบอยครั้งวาเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษมีความสามารถที่จะทํ างานในหลาย ๆ
สาขาไดดี  ดังน้ัน พวกเขาอาจจะตองการความชวยเหลือในการวางแผนเพื่อติดตาม
และบูรณาการเสนทางเดินของอาชีพมากกวาหนึ่งอาชีพหรือเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดใน
หมูความสนใจในบางเรื่องอยางที่มากมายเหลานั้น  เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
บางคนมีความสามารถหรือความสนใจในบางเรื่องอยางเดนชัด และตองการฝกอบรม
จากภายนอกวิทยาลัยท่ีมีอยู (เชน โรงเรียนวิชาชีพ การเขาสูวิชาชีพทันที การฝกอบ
รมในบริษัท เปนตน)  นอกจากนี้ ดวยความสามารถของพวกเขา นักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษอาจจะรูสึกถูกกดดันจากแหลงตาง ๆ เนื่องจากมีการกํ าหนดเปาหมายที่
ไมสอดคลองกับความเปนจริง หรือเปนเพราะมีการจํ ากดัทางเลือกสวนบุคคลของเขา
สิ่งเหลานี้อาจจะกอใหเกิดการคาดหวังที่ขัดแยงกันและอาจจะสรางความสับสนเก่ียวกับ
การเลือกวิทยาลัยและการวางแผนอาชีพได

การวางแผนเขาเรียนในวิทยาลัยควรจะเริ่มตนเมื่อไร

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและผูปกครองควรเร่ิมวางแผนเขาเรียนใน
วิทยาลัยไมชากวาระดับกลาง ความหลากหลายในความตองการและความสนใจของนักเรียนท่ี
เฉล่ียวฉลาดจํ านวนมากตองการใชเวลาในการวางแผนมากข้ึน โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีความ
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ฉลาด ซึ่งตองการฝกอบรมที่มีความเฉพาะระดับสูง นักเรียนคนนั้นจะตองการวางแผน
แตเนิ่น ๆ เพ่ือกํ าหนดลํ าดับตารางเวลาของวิชาตาง ๆ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อ
ใชประกอบการสมัครขอทุนในวิทยาลัยที่เขาชอบและมีการแขงขันสูง

เราจะเริ่มตนไดอยางไร

ผูปกครองและเด็กควรพิจารณาถึงสิ่งที่กํ าลังคนหาในวิทยาลัยเปน
อันดับแรก วิทยาลัยตาง ๆ นั้นมีความแตกตางกันในคุณภาพของการสอน ลักษณะ
ของส่ิงแวดลอม ทางเลือกของหลักสูตรเพิ่มเติม โปรแกรมพิเศษ เชน การศึกษาเกียรติ
นิยม หรือการศึกษานานาชาติเปนตน แบบอยางของนักศึกษาท่ีพวกเขาช่ืนชม ขนาด
และท่ีต้ังของวิทยาลัย อัตราสวนการมีสถานะของผูเรียนที่จบออกไป และปจจัยอื่น ๆ
อีกมากมาย เปนตน วิทยาลัยมีความแตกตางกันในประเภทของโครงการแนะแนวและ
การสนับสนุน ผูปกครองและนักเรียนควรตัดสินใจวาปจจัยอะไรมีความสํ าคัญที่สุดตอ
ตน แลวจึงคนหาสิ่งเหลานั้นในวิทยาลัยตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและ
ความสนใจของเด็กใหดีที่สุด

มีปจจัยหลายประการที่ชวยไดในกระบวนการนี้ การตรวจดูหนังสือแนะ
แนวในการเลือกวิทยาลัยจากหองสมุดโรงเรียน หองสมุดทองถ่ิน หรือรานขายหนังสือ
วิธีสืบคนเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการใชโดยทางอื่น เชน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจํ านวน
มากมีเวบไซตที่เปดโอกาสใหมีการนํ าชมวิทยาเขตในทุก ๆ เรื่อง การปรึกษากับ
บุคลากรแนะแนวของโรงเรียน  และการแสวงหาขอมูลจากครอบครัวของนักเรียนท่ีเฉลียว
ฉลาดคนอ่ืน ๆ ในพื้นที่และเรียนรูประสบการณจากพวกเขา เปนตน

คุณสามารถทํ าอะไรไดบางเพื่อชวยลูกใหมีความพรอม

มีหลายหนทางที่ผูปกครองสามารถชวยลูกที่มีความสามารถพิเศษของ
ตนได โดยเริ่มตนวางแผนแตเนิ่น ๆ ในการเขาเรียนวิทยาลัย พวกเขาสามารถยกคํ า
พูดบางประโยคมาใชในบางโอกาส เชน "เม่ือลูกอยูในวทิยาลัย …" เพ่ือปลูกฝงความ
คาดหวังใหกับเด็กในการเขาเรียนวิทยาลัย นักเรียนสามารถเขาเยี่ยมชมวิทยาเขตของ
วิทยาลัยกับครอบครัว  พวกเขาสามารถเขาไปเดินเลนในวิทยาเขต หยุดพักที่หองสมุด
วิทยาลัย มองดูเหตุการณที่นาสนใจในวิทยาเขต หรือกินของวางท่ีสหภาพนักศึกษา
ถาเด็กมีประสบการณตอวิทยาเขตของวิทยาลัย พวกเขาจะใชเวลาไดงายขึ้นที่จะคิด
ค ํานึงถึงตัวเองเมื่อจะกาวไปเปนนักศึกษาของวิทยาลัย พวกเขาจะมีความเขาใจวามี
ประเภทของวิทยาลัยท่ีแตกตางกันและรูสึกวาวิทยาเขตเหลาน้ันมีความแตกตางกัน
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ผูปกครองสามารถชวยเหลือเด็ก โดยการสงเสริมใหลูกของตนเก็บรักษา
ประวัติและแฟมบันทึกกิจกรรมและความสํ าเร็จเอาไว การมีแฟมบันทึกประวัติจะทํ าให
งายขึ้นในการจัดระบบขอมูลสํ าหรับการขอทุนการศึกษาและการสมัครเรียนในวิทยาลัย

ผูปกครองสามารถชวยเหลือลูกที่มีความสามารถพิเศษในการวางแผน
สํ าหรับเขาเรียนในวิทยาลัยดวยวิธีอื่น ๆ ไดอีก เชน

•  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแหลงทุนการศึกษาของเอกชน
•  สงลูกเขาคายฤดูรอนของวิทยาลัยสักหนึ่งแหงซึ่งจัดใหกับเยาวชนที่

มีศักยภาพสูง
•  พูดจาในทางที่ดีเกี่ยวกับประสบการณในวิทยาลัยที่ตนเคยเรียนหรือ

วิทยาลัยของเพ่ือน
•  สื่อสารในสิ่งที่ตนคาดหวังในตัวลูกในเรื่องการเก็บเงินไวสํ าหรับการ

เขาเรียนวิทยาลัยและการชวยเหลือลูกพัฒนาแผนการเก็บเงิน
•  สงเสริมลูกใหไดเรียนในชั้นหรือไดคะแนนดี ๆ เพื่อเปนการเตรียม

ตัวที่ดีสํ าหรับการเขาเรียนตอในวิทยาลัย

คาใชจายเปนเทาไร

ความผิดพลาดอันดับหน่ึง ซึ่งทั้งนักศึกษาและผูปกครองกอขึ้นเมื่อมีการ
วางแผนส ําหรับการเขาเรียนในวิทยาลัย คือการพิจารณาถึงคาใชจายเปนอันดับแรกท่ี
ถูกตอง การตัดสินวาการหาเงินมาเปนคาใชจายควรเปนหนึ่งในการตัดสินใจลํ าดับสุด
ทาย สิ่งที่ครอบครัวควรจะทํ าในการเลือกเขาเรียนในวิทยาลัย ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นใน
ภาคเรียนท่ีสองของช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็คือครอบครัวไมควรตระหนกเรื่องคาใช
จาย และเปนเครื่องกีดขวางการเลือกวิทยาลัยที่สอดคลองกับความตองการของเด็ก
แมแตโรงเรียนที่มีคาใชจายแพงที่สุด ก็อยูในวิสัยที่ครอบครัวสวนมากจะไขวความาได
ถาพวกเขาเปดใจที่จะพิจารณาความชวยเหลือทางการเงินที่เปนทางเลือกตาง ๆ ที่มี
อยู และพรอมจะใหพวกเขา ดังน้ัน จึงมีความเปนไปไดที่จะหาคาใชจายที่เพียงพอกับ
การเขาเรียนในโรงเรียนที่มีความเหมาะสมกับนักเรียน
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