


1. ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล
(Information Processing Theory)

ทฤษฎีการเรียนรู้

3. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Theory of Co-operative Learning)

2. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism)



ทฤษฎี
กระบวนการทางสมอง
ในการประมวลข้อมูล

(Information Processing Theory)



การท างานของสมองมนุษย์คล้ายคลึงกับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นที่ 1 การรับข้อมูล (input)

ขั้นที่ 2 การเข้ารหัส (encoding)

ขั้นที่ 3 การส่งข้อมูลออก (output)

ใช้ชุดค าสั่งหรือซอฟต์แวร์
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- ช่วยผู้เรียนจดจ ำเนื้อหำ เช่น มโนทัศน์ หลักกำร ค ำส ำคัญ

- ฝึกให้ผู้เรียนมีกลวิธีกำรจ ำ
- ผู้สอนแนะน ำกำรสร้ำงกลวิธีกำรจ ำเป็นตัวอย่ำงให้ผู้เรียน

- ผู้เรียนคิดหำกลวิธีกำรจ ำด้วยตนเอง

การประยุกต์ใช้

- อำศัยกำรเชื่อมโยงประสบกำรณ์เดิมกับประสบกำรณ์ใหม่

- ใช้เรื่องรำวหรือภำพที่ตลกขบขัน เพลง กลอน ค ำย่อ อักษรย่อ ท่ำทำง 
กำรเคลื่อนไหว 



การสร้างกลวิธีการจ า

กลวิธีการจ า (mnemonics) มีหลกัการในการสร้าง  6 ขอ้

(Joyce, Weil, & Calhoun, 2000, pp. 205-206) 

1. การตระหนกัรู้ 

2. รวมกลุ่มสมัพนัธ์ 

3. ระบบเช่ือมโยง  

4. ปนความขบขนั 

5. ระบบแทนท่ีค า 

6. ค าส าคญั 

หาความสมัพนัธ์ขอ้มูลเดิมกบัขอ้มูลใหม่

พิจารณาตดัสินวา่อะไรคือแก่น ประเดน็ส าคญัหรือหวัใจและขอบเขตของเน้ือหา

การเช่ือมโยงดว้ย 1)  เร่ืองราว 2) ภาษา และ 3) ภาพ

a piece of pie
จดักลุ่มขอ้มูลโดยน าเน้ือหามาหาจุดร่วม

sit hit bit fit kit lit แลว้ขยายเป็น shit grit writ spit

การใชค้ าพอ้งรูป พอ้งเสียง 

เลือกค า อกัษรยอ่ ท่ีเป็นตวัแทน เป็นกญุแจในการขยายความหมาย



ตัวอย่างกลวิธีการจ า 1

สาระส าคญั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือม ี20 จังหวดั ได้แก่ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูม ินครพนม บงึกาฬ บุรีรัมย์ 

มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอด็ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อ านาจเจริญ อุดรธานี
อุบลราชธานี นครราชสีมา และหนองบวัล าภู



ตัวอย่างกลวิธีการจ า 2

สาระส าคญั
เหตุการณ์ส าคญัในรัชกาลท่ี 6 

“เมืองจ ำลอง กองลูกเสือ เชื้อชำติไทย ใช้นำมสกุล 
ขุนทวยหำร ธนำคำรออมสิน กองบินทัพบก
ยกโรงเรียน เปลี่ยนกระทรวง ร่วมสงครำม”



ตัวอย่างกลวิธีการจ า 3

สาระส าคญั
ประโยชนข์องวติามิน

วติามินเอ ไดรั้บจาก ขา้วโพด ไข่แดง ตบั นม เนย และผลไม ้โรคท่ีเกิดจาการขาดวติามินชนิดน้ี ไดแ้ก่ โรคตาฟางในเวลา
กลางคืน ร่างกายไม่เจริญเติบโตเตม็วยั

วติามินบี ไดรั้บจาก ขา้วซอ้มมือ ตบั ยสีต ์โรคท่ีเกิดจาการขาดวติามินชนิดน้ี ไดแ้ก่ โรคเหน็บชา ประสาทท างานไม่ปกติ
วติามินซี ไดรั้บจาก ส้ม มะเขือเทศ กลว้ย ฝร่ัง โรคท่ีเกิดจาการขาดวติามินชนิดน้ี ไดแ้ก่ โรคเลือกออกตามไรฟัน เหงือกบวม
วติามินดี ไดรั้บจาก ส้ม ไข่แดง น ้ามนัตบัปลา โรคท่ีเกิดจาการขาดวติามินชนิดน้ี ไดแ้ก่ ฟันผ ุกระดูกอ่อน

กลวธีิท่ี 1
ขอใจเธอแลกเบอร์โทร 

กลวธีิท่ี 2
เพลงจิงเกิลเบล



ตัวอย่างกลวิธีการจ า 4

สาระส าคญั
แม่น ้าในภาคเหนือมีแม่น ้าสายหลกัไดแ้ก่ แม่น ้าปิง แม่น ้าวงั แม่น ้ายม แม่น ้าน่าน มาบรรจบท่ีนครสวรรค ์แม่น ้าแต่ละสายจะไหลจะมีตน้ก าเนิด
จากเทือกเขาและผา่นจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้ง 

น้ ำอะไร น้ ำอะไร น้ ำอะไรอยู่ท่ีภำคเหนือ
น้ ำปิง น้ ำวัง น้ ำยม และน้ ำน่ำน  หนำ

น้ ำอะไร น้ ำอะไร น้ ำอะไร  ชื่อแม่น้ ำปิง
เทือกเขำ  แดนลำว อ ำเภอเชียงดำว เชียงใหม่

น้ ำอะไร น้ ำอะไร น้ ำอะไร  ชื่อแม่น้ ำวัง
ผีปันน้ ำ  วังเหนือ จังหวัดล ำปำงนั้นหนำ

น้ ำอะไร น้ ำอะไร น้ ำอะไร  ชื่อแม่น้ ำยม
อยู่ใต้ แดนลำว เขตปง  จังหวัดเชียงรำย

น้ ำอะไร น้ ำอะไร น้ ำอะไร  ชื่อแม่น้ ำน่ำน
เกิดท่ีหลวง  พระบำง ไหลผ่ำน จังหวัดน่ำนหนำ



ตัวอย่างกลวิธีการจ า 5

สาระส าคญั
ในเร่ืองววิฒันาการของมนุษยมี์เน้ือหาส่วนหน่ึงท่ีเป็นช่ือสกลุของมนุษยรุ่์นแรก ๆ ของโลก   ซ่ึงมีช่ือสปีชีส์และสกลุในภาษาละติน         

แต่ละช่ือนั้นมีการล าดบัตามยคุสมยั ดงัน้ี
ออสตราโลพิเทซีน แบ่งสายพนัธุ์ออกเป็น 2 สายพนัธ์ุ คือ 1) กราซาย ล าดบัตามยคุสมยัดงัน้ี อะนาเมนซีส อะฟาเรนซีส การ์ฮี เซดีบา้ และ 
2) โรบสั ล าดบัตามยคุสมยัดงัน้ี เอทิโอพิคสั โรบสัตสั บวัเซอิ

นิทาน ก.กา ผา่นมา




