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อ. ไหมไทย ไชยพันธ์ุ

การศึกษาแยกแยะผู้เรียน

ได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน



การวเิคราะห์ผู้เรียน



1. เพื่อที่ผู้สอนจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อม

ในการเรียนมากน้อยเพยีงใด

2. เพื่อช่วยให้ผู้สอนสามารถตดัสินระดบัของ

บทเรียน

3. เพื่อเลือกตวัอย่างของเนือ้หาให้เหมาะสมกับ

ผู้เรียน

4. เลือกส่ือให้มีความสัมพนัธ์กับลักษณะผู้เรียน
 

ทาํไมต้องวเิคราะห์ผู้เรียน



ข้อมูลที่ควรรู้เก่ียวกับผู้เรียน



เพื่อ…ที่จะทราบพืน้ฐานความรู้เดมิ

ของผู้เรียนว่ามีความรู้เพยีงใด เพื่อที่จะ

นําไปสู่การจัดกระบวนการเรียน

การสอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน



เพื่อ....ที่จะทราบว่าผู้เรียนมีความ

เหมาะสมกับวธีิการเรียนรู้แบบใด และ

ผู้สอนจะได้จัดวธีิการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน

2. วธีิการเรียนรู้ 



เพื่อ...ที่จะทราบว่าผู้เรียน

มีความสนใจเร่ืองใดและถนัดอะไร เพื่อที่

ผู้สอนจะได้นําไปจัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมความถนัด และความสนใจของ

ผู้เรียน

3. ความสนใจความถนัด

ของผู้เรียน



เพื่อ....ที่จะทราบบุคลิกภาพและ

ลักษณะนิสัยของผู้เรียน เพื่อที่ผู้สอนจะได้

นําไปจัดการเรียนการสอนที่จะพฒันา

บุคลิกภาพ และลักษณะนิสัย

ของผู้เรียน

4. บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย



 เพื่อ...ที่จะทราบภมูิหลังของครอบครัวของ

ผู้เรียนว่า  ทางบ้านมีปัญหาครอบครัว หรือ

ฐานะทางบ้านเป็นอย่างไร ผู้สอนจะได้จัด

กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

ที่สุดแก่ผู้เรียน

 5. ภมูิหลังของครอบครัว



 เพื่อที่จะทราบความพร้อมของผู้ เรียนว่า 

พร้อมที่จะรับ การเรียนรู้อย่างไรและผู้เรียน

มีทกัษะในการเรียนรู้เร่ืองใหม่ แบบใดเพื่อที่

ผู้สอนจะได้นําไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน

6. ความพร้อมและทกัษะในการ

เรียนรู้เร่ืองใหม่ 



 เพื่อที่จะรู้เก่ียวกับสุขภาพของผู้เรียนว่ามี

ปัญหาหรือไม่ ถ้ามีผู้สอนควรจัดการเรียน

การสอนแบบใดที่ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ได้ดี

ที่สุด

 7. สุขภาพ



การใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลผู้เรียน
     

1.ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม

2.เตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมและพืน้ฐานพอเพียงท่ี

   จะเรียนเร่ืองใหม่

3.วางแผนพฒันาพฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีมีปัญหา    

    (แผนการเรียนรู้)



กลุ่มผู้เรียน

 1.กลุ่มเก่ง    นักเรียนที่มีผลการเรียนดี เรียนรู้ได้เร็ว  เข้าใจ

บทเรียน ทีค่รูได้ทุกเร่ือง

2.กลุ่มปานกลาง นักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่ากว่ากลุ่มเก่งข้า

ใจเร่ืองที่ครูสอนพอสมควร แต่ต้องใช้เวลาเรียน หรือทํา

แบบฝึกหัดเพิม่มากขึน้

3.กลุ่มอ่อน  นักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่าสุด แม้ครูจะตั้งใจ

สอนกไ็ม่เข้าใจเนือ้หา สอบทีไ่รกไ็ด้คะแนนตํา่ทุกคร้ัง



ภาษา อารมณ์

การใชเ้หตุผล

การคาํนวณ การรับรู้

ความรู้สึก

ดนตรี

ความคิดสร้างสรรค์

ซีกซา้ย ซีกขวา

การใชต้วัเลข
การจินตนา

การใชต้รรกะ

การคิดวิเคราะห์



คุณเก่งอะไร



การแยกแยะผู้เรียนตามความแตกต่าง

เด็กคนหน่ึงฉลาด หรือมีความสามารถมากนอ้ยเพียงใด ถา้เรา

นาํระดบัสติปัญญาหรือ IQ มาเป็นมาตรวดั ก็อาจได้ผลเพียงเส้ียว

เดยีว เพราะวา่วดัไดเ้พียงเร่ืองของ

ภาษา  ตรรกศาสตร์ 

คณติศาสตร์        มิติสัมพนัธ์       เพยีงบางส่วนเท่าน้ัน 

ยังมีความสามารถอีกหลายด้านท่ีแบบทดสอบในปัจจุบันไม่

สามารถวดัไดค้รอบคลุมถึง เช่น 

ดนตรี กฬีา      ศิลปะ



• ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ 
(Howard Gardner)

สติปัญญาความสามารถของมนุษยมี์หลายดา้นท่ีมี

ความสาํคญัเท่าเทียมกนั ข้ึนอยูก่บัว่าใครจะโดดเด่นใน

ด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดง

ออกมาเป็นความสามารถในเร่ืองใด เป็นลกัษณะเฉพาะ

ตวัของแต่ละคนไป

การแยกแยะผู้เรียนตามความแตกต่าง



ปัญญา คอื ความสามารถ  

ในการเรียนรู้ แก้ปัญหา   

และสร้างผลผลติทีม่คุีณค่า

ให้สังคม



2. ความสามารถทางปัญญาในแต่ละด้านของแต่ละคนมีมาก

    น้อยแตกต่างกนัไป บางคนสูงทุกด้าน บางคนสูงเพยีงด้าน

    เดียวหรือสองด้าน ส่วนด้านอืน่ๆ ปานกลาง

1. มนุษย์มีความสามารถทางปัญญาแบ่งได้อย่างน้อย 9 ด้าน

3. ทุกคนสามารถพฒันาปัญญาแต่ละด้านให้สูงขึน้ถึงระดับ

     ใช้การได้ถ้ามีการฝึกฝนทีด่ี มีการให้กาํลงัใจทีเ่หมาะสม

 ในสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้

การแยกแยะผู้เรียนตามความแตกต่าง



6.ปัญญาแต่ละด้านจะมีความสามารถหลากหลายรูปแบบ 

ยกตัวอย่างเช่นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มี

ปัญญาทางภาษา แต่เขาอาจจะเป็นคนเล่าเร่ืองทีเ่ก่งหรือพูดได้น่าฟัง

5.ปัญญาด้านต่าง ๆ สามารถทํางานร่วมกันได้ เช่น เราอาจต้องใช้

ปัญญาในด้านภาษาในการพูด อ่าน เขียน ปัญญาด้านคิดคํานวณ ใน

การคิดเงินทอง ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ในการพบปะเข้าสังคม 

เป็นต้น

การแยกแยะผู้เรียนตามความแตกต่าง



การแยกแยะผู้เรียนตามความแตกต่าง



1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)

2. ปัญญาด้านตรรกะและคณติศาสตร์ (Logical – Mathmatical 

Intelligence)

3. ปัญญาด้านมติสัิมพนัธ์ (Visual – Spatial Intelligence)

4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลือ่นไหว (Bodily– Kinesthetic Intelligence)

5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)

6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพนัธ์ (Interpersonal Intelligence)

7. ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)

8. ปัญญาด้านธรรมชาติวทิยา (Naturalist Intelligence)

9.    ปัญญาดา้นการเขา้ใจชีวิต (Existential Intelligence)

   ทฤษฎพีหุปัญญา



    คือ ความสามารถในการใชภ้าษารูปแบบต่างๆ ทั้งภาษา

พ้ืนเมือง และภาษาอ่ืนๆ โดยมีความเขา้ใจภาษาและส่ือสาร

ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ไพเราะ และล่ืนไหลดี     

1.ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)

       ผู้มปัีญญาด้านภาษาโดดเด่น เหมาะกบัอาชีพ

            กว ีนักเขยีน นักพูด นักหนังสือพมิพ์ ครู 

                    ทนายความ นักการเมอืง ฯลฯ



ชอบเขียน เล่านิทาน เล่นปริศนาคาํทาย  เจา้บทเจา้กลอน  

เล่นผวนคาํ  สาํนวนต่างๆ เก่งในการจาํช่ือ สถานท่ี วนัท่ี

และรายละเอียดเลก็ๆ นอ้ยๆ 

***ชอบวชิาภาษาไทย  ภาษาองักฤษ ประวติัศาสตร์ 

มากกวา่ คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์

ลกัษณะความสนใจทีโ่ดดเด่น



คือ ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล  การคาดการณ์  การคิด

คาํนวณ  ความไวในการเห็นความสมัพนัธ์ตามหลกัตรรกวทิยา

ผู้มปัีญญาด้านนีโ้ดดเด่น เหมาะจะเป็น นักบัญชี      

นักสถิต ินักคณติศาสตร์ นักวทิยาศาสตร์

นักวจิัย นักเขยีนโปรแกรม หรือวศิวกร

2. ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณติศาสตร์ 

(Logical – Mathematical Intelligence)



ชอบการทดลองแกปั้ญหา สนุกกบัตวัเลข ซกัถามปัญหาใหคิ้ดเชิง

เหตุผล ชอบทาํอะไรท่ีเป็นระบบระเบียบตามลาํดบัขั้นตอนท่ี

ชดัเจน  สนใจข่าวคราวความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และ

วทิยาการต่าง ๆ ชอบคน้หาเหตุผลมาหกัลา้งหรือวพิากษว์จิารณ์

การกระทาํของผูอ่ื้น

*** ชอบเรียนวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์***

ลกัษณะความสนใจทีโ่ดดเด่น



คือ ความสามารถในการรับรู้ทางสายตาไดดี้ สามารถมองเห็นพ้ืนท่ี 

รูปทรง ระยะทาง และตาํแหน่ง อยา่งสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั แลว้ถ่ายทอดหรือ

แสดงออกอยา่งกลมกลืน ไวต่อการรับรู้ในเร่ืองทิศทาง  สี  เส้น 

 รูปร่าง เน้ือท่ี และความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงเหล่าน้ี

3.ปัญญาด้านมิตสัิมพนัธ์ (Visual-Spatial Intelligence)

ผู้มีปัญญาด้านนีโ้ดดเด่น เหมาะจะเป็น นักประดษิฐ์ 

วศิวกร จติรกร  เขยีนการ์ตูน นักป้ัน 

นักออกแบบ ช่างภาพ



ชอบดูภาพ ดูสไลด ์ชมภาพยนตร์ เล่นเคร่ืองจกัรกล การต่อจ๊ิกซอร์ 

เก่งในการสร้างจินตนาการ สมัผสัรู้ถึงความเปล่ียนแปลง ภาพปริศนา 

การอ่านแผนท่ี แผนภูมิเรียนรู้ไดดี้ดว้ยการมองภาพ การฝัน การการ

สร้างภาพในใจ ชอบดูหนงัสือท่ีมีภาพประกอบมากกวา่ท่ีมีแต่

ตวัหนงัสือ  

***ชอบเรียนวชิาศิลปะ  เรขาคณิต พีชคณิต

ลกัษณะความสนใจทีโ่ดดเด่น



       คือ ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซ่ึงความคิด 

ความรู้สึก โดยใชอ้วยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงความสามารถ

ในการใชมื้อประดิษฐ ์ความคล่องแคล่ว ความแขง็แรง ความรวดเร็ว 

ความยดืหยุน่ ความประณีต และความไวทางประสาทสมัผสั

4.ปัญญาด้านร่างกายและการเคลือ่นไหว(Bodily Kinesthetic )

- ผู้ทีม่ปัีญญาด้านนีโ้ดดเด่น มกัจะเป็นนักกฬีา 

หรือไม่กศิ็ลปินในแขนง นักแสดง นักฟ้อน 

นักเต้น นักบัลเล่ย์ หรือนักแสดงกายกรรม



ชอบการเคล่ือนไหวไปมา สมัผสัจบัตอ้ง พดูคุย สนทนา

ใชภ้าษาท่าทาง  เก่งกิจกรรมทางกายภาพ   เช่น กีฬา 

เตน้รํา การแสดง งานหตัถกรรม เรียนรู้ไดดี้ดว้ยการ 

สมัผสั เคล่ือนไหว ปฏิสมัพนัธ์กบัเน้ือท่ี จดักระบวนการ

เรียนรู้ผา่นการใชป้ระสาทสมัผสัทางกาย

ลกัษณะความสนใจทีโ่ดดเด่น



คือ ความสามารถในการซึมซบั และเขา้ถึงสุนทรียะทางดนตรี ทั้ง

การไดย้นิ การรับรู้ การจดจาํ และการแต่งเพลง สามารถจดจาํจงัหวะ 

ทาํนอง และโครงสร้างทางดนตรีไดดี้ และถ่ายทอดออกมาโดยการฮมั

เพลง เคาะจงัหวะ เล่นดนตรี และร้องเพลง

5.ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)

- ผู้ทีม่ปัีญญาด้านนีโ้ดดเด่น มกัจะเป็นนักดนตรี 

นักประพนัธ์เพลง หรือนักร้อง



ชอบร้อง/ฮมัเพลง ฟังดนตรี เล่นดนตรี มีการตอบสนองต่อ

ดนตรี  เก่งรับรู้เร่ืองเสียง การจาํทาํนองดนตรี ความสามารถ

รับรู้ในระดบัเสียงและจงัหวะของดนตรี การรักษาเวลา

เรียนรู้ไดดี้ดว้ยการอาศยัจงัหวะและท่วงทาํนองของดนตรี

ลกัษณะความสนใจทีโ่ดดเด่น



คือ ความสามารถในการเขา้ใจผูอ่ื้น ทั้งดา้นความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ 

และเจตนาท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายใน มีความไวในการสงัเกต สีหนา้ ท่าทาง 

นํ้ าเสียง สามารถตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม สร้างมิตรภาพไดง่้าย เจรจา

ต่อรอง ลดความขดัแยง้ สามารถจูงใจผูอ่ื้นไดดี้

6.ปัญญาด้านมนุษยสัมพนัธ์ (Interpersonal Intelligence)

-ผู้ทีม่ีปัญญาด้านนีโ้ดดเด่น มกัจะเป็นครูบาอาจารย์ 

ผู้ให้คาํปรึกษา นักการทูต เซลแมน พนักงานขายตรง 

ประชาสัมพนัธ์ นักการเมือง หรือนักธุรกจิ



ชอบคบเพื่อนฝงูมากมาย สนทนากบัคนอ่ืนๆ  เก่งใน

การเขา้ใจคน เป็นผูน้าํ ชอบจดัการ ส่ือสารไดดี้  รู้จกั

แบ่งปัน สร้างความเช่ือมโยงการทาํงานร่วมกนั

ลกัษณะความสนใจทีโ่ดดเด่น



คือ ความสามารถในการรู้จกั ตระหนกัรู้ในตนเอง สามารถเท่าทนัตนเอง 

ควบคุมการแสดงออกอยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ มองภาพตนเองตามความเป็น

จริง รู้ถึงจุดอ่อน หรือขอ้บกพร่องของตนเอง ในขณะเดียวกนักรู้็วา่ตนมี

ความสามารถในเร่ืองใด  เป็นปัญญาดา้นท่ีจาํเป็นตอ้งมีอยูใ่นทุกคนเช่นกนั เพื่อให้

สามารถดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณค่า และมีความสุข

7.ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)

- ผู้ทีม่ีความสามารถทางด้านนีม้คีวามเหมาะสมทีจ่ะ

ประกอบอาชีพอสิระ เป็นเจ้าของกจิการ 

เป็นนายจ้างของตวัเอง นักคดิ นักเขยีน 

นักบวช นักปรัชญา นักจติวทิยา



มีความเขา้ใจในตนเอง มุ่งมัน่สู่เป้าหมายภายในตามความสนใจ 

และความปรารถนาของตนเอง  ชอบทาํงานหรือโครงการตาม

ลาํพงั วางกรอบความกา้วหนา้ของตนเอง และมีพ้ืนท่ีจาํเพาะของ

ตนเอง

ลกัษณะความสนใจทีโ่ดดเด่น



คือ ความสามารถในการรู้จกั และเขา้ใจธรรมชาติอยา่งลึกซ้ึง เขา้ใจ

กฎเกณฑ ์ปรากฏการณ์ และการรังสรรคต่์างๆ ของธรรมชาติ มีความไวใน

การสงัเกต เพ่ือคาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ มีความสามารถในการ

จดัจาํแนก แยกแยะประเภทของส่ิงมีชีวติ ทั้งพืชและสตัว์

8.ปัญญาด้านธรรมชาตวิทิยา (Naturalist Intelligence)

-ผู้ทีม่ปัีญญาด้านนีโ้ดดเด่น มกัจะเป็นนักธรณีวทิยา 

นักวทิยาศาสตร์ นักวจิัย 

หรือนักสํารวจธรรมชาติ



ชอบสงัเกต จดจาํ และแยกแยะ ส่ิงต่างๆรอบตวัได ้ เก่งในการ

ระบุช่ือส่ิงท่ีพบเห็น ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงของ

สร้างสรรคก์ระบวนการจดักลุ่ม และเรียงลาํดบัส่ิงเรียนรู้ไดดี้

ดว้ยการ สาํรวจตรวจสอบ สงัเกต เช่ือมโยง วเิคราะห์และ

ทดลอง

ลกัษณะความสนใจทีโ่ดดเด่น



คือ ความสามารถในการรู้จกั และเขา้ใจสาระของปรัชญาใน

การดาํเนินชีวติทุกรูปแบบยา่งลึกซ้ึง เป็นผูน้าํการดาํเนินชีวติใน

ปรัชญาท่ีตนนบัถือ

9.ปัญญาด้านการเข้าใจชีวติ (Existential Intelligence)

-ผู้ทีม่ปัีญญาด้านนีโ้ดดเด่น มกัจะเป็น

ผู้นําการดาํเนินชีวติตามแนวทางทีต่นยดึถือ



      ชอบคิด สงสยัใคร่รู้ หรือตั้งคาํถามในเร่ือง

ความเป็นไปของชีวติ ชีวติหลงัความตาย/เร่ือง

เหนือจริง มิติลึกลบั

ลกัษณะความสนใจทีโ่ดดเด่น



การบริหารจดัการห้องเรียน

CLASSROOM   MANAGEMENT

•การสร้างและรักษาส่ิงแวดล้อมห้องเรียนเพือ่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน หรือการจัดกจิกรรมเพือ่ช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพและ

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การบริหารจัดการห้องเรียน คอื



ตารางการเปรียบเทยีบการเรียนการสอนทีเ่น้นครูเป็นศูนย์กลาง

และการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

รายการ การเรียนการสอนทีเ่น้นครู
เป็นศูนย์กลาง

(teacher-centered)

การเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง

(child-centered)

ผูเ้รียน ไม่ต่ืนตวัเป็นผูฟั้ง ต่ืนตวัเป็นผูส้ร้างความรู้

ผูส้อน ผูส้อน (teacher) ผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator)

เน้ือเร่ือง เนน้เร่ืองหาความรู้ เนน้ความรู้คู่กบักระบวนการเรียนรู้

การวดัและ
การประเมิน

วดัความรู้ ความจาํส่วนมาก
ใชแ้บบทดสอบ

วดักระบวนการ วดัพฤติกรรม
หรือการปฏิบติัและวดัผลงานซ่ึง

เป็นการใช้
การประเมินตามสภาพจริง



    หลกัในการจดัชั้นเรียนคือ การจดับรรยากาศทางด้านกายภาพ

และการจัดบรรยากาศทาง ด้านจิตวิทยาในชั้ น เ รียนให้

เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้และเพ่ือการพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ควรคาํนึงถึงหลกัในการจดัชั้น

เรียน ดงัน้ี

การเตรียมตวัเพือ่การบริหารจดัการช้ันเรียน

อย่างมปีระสิทธิภาพ



การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน เพือ่สนับสนุนให้เดก็เกดิการ

เรียนรู้อย่างมคีวามสุข ต้องคาํนึงถึงส่ิงต่อไปนี้

• 1. ความสะอาด ความปลอดภยั

• 2. ความมีอิสระอยา่งมีขอบเขตในการเล่น

• 3. ความสะดวกในการทาํกิจกรรม

• 4. ความพร้อมของอาคารสถานท่ี เช่น หอ้งเรียน หอ้งนํ้ าหอ้งส้วม สนามเดก็เล่น 

• 5. ความเพียงพอเหมาะสมในเร่ืองขนาด นํ้ าหนกั จาํนวน 

         สีของส่ือและเคร่ืองเล่น

• 6. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจดัท่ีเล่นและมุมประสบการณ์



1. ครูสร้างขอ้กาํหนดท่ีชดัเจนและมีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่

พฤติกรรมท่ีชดัเจน และจดักิจกรรมในหอ้งเรียนใหป้ระสานสอดคลอ้ง

2. ครูท่ีสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะพฒันาระบบในการ

ยดึเหน่ียวนกัเรียนใหรั้บผดิชอบการเรียนและพฤติกรรมในหอ้งเรียน

3. ครูกย็งัคงตอ้งเผชิญกบัความยุง่ยากลาํบากหรือนกัเรียนท่ีไม่ตั้งใจเรียนท่ี

มกัจะก่อกวนมากกวา่จะร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้

การเตรียมตวัเพือ่การบริหารจดัการช้ัน

เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ



4. ครู จะตอ้งมีทกัษะในการเขา้ไปสอดแทรกแกปั้ญหาโดยทนัท่วงทีกบั

นกัเรียนท่ีสร้างปัญหาและตอ้งดาํเนินการดว้ยความยติุธรรมดว้ย

5. ครู ยอมรับในความสาํคญัของอิทธิพลระหวา่ง บุคคล คนแต่ละคน

สามารถจะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นได ้ดงัน้ี

ความสามารถในการควบคุมและใหร้างวลัท่ีมีค่า

ความสามารถในการท่ีจะระงบัการใหร้างวลั

ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือมีความรู้เฉพาะทาง

ความเป็นผูมี้เสน่ห์ หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีมีอิทธิพล

การเตรียมตวัเพือ่การบริหารจดัการช้ัน

เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ



• 6. ครูสามารถจะกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีคาดหวงัไดด้ว้ยการยกยอ่ง

ชมเชย การใหร้างวลัและการลงโทษ

• 7. วิธีการบริหารจดัการชั้นเรียน เป็นตน้วา่ การยนืยนัความถูกตอ้ง

เก่ียวกบัความประพฤติ ความคาดหวงั เม่ือครูวางแผนกาํหนดเวลาใน

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เช่น การ

ช่วยใหช้ั้นเรียนพฒันาการทาํงานเป็นกลุ่ม สร้างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

และทาํใหเ้กิดความซ่ือสตัย ์จริงใจ เปิดเผย 

ส่ิงเหล่านีเ้ป็นองค์ประกอบสําคญัในการบริหารจัดการช้ันเรียน

การเตรียมตวัเพือ่การบริหารจดัการช้ัน

เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ



• 1. ช่วยส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน เช่น 

หอ้งเรียนท่ีไม่คบัแคบจนเกินไป ทาํใหน้กัเรียนมีความคล่องตวัในการ

ทาํกิจกรรม

•  2. ช่วยสร้างเสริมลกัษณะนิสยัท่ีดีงามและความมีระเบียบวินยัใหแ้ก่

ผูเ้รียน เช่น หอ้งเรียนท่ีสะอาด ท่ีจดัโตะ๊เกา้อ้ีไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ มีความ

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั นกัเรียนจะซึมซบัส่ิงเหล่าน้ีไวโ้ดยไม่รู้ตวั

ความสําคญัของการบริหารจัดการช้ันเรียน การสร้าง

บรรยากาศในช้ันเรียนจึงมคีวามสําคญัดงันี้



• 3. ช่วยส่งเสริมสุขภาพท่ีดีใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่น มีแสงสวา่งท่ีเหมาะสม มีท่ี

นัง่ไม่ ใกลก้ระดานดาํมากเกินไป มีขนาดโตะ๊และเกา้อ้ีท่ีเหมาะสมกบัวยั 

รูปร่างของนกัเรียนนกัศึกษา ฯลฯ

• 4. ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความสนใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึน 

เช่น การจดัมุมวิชาการ การจดัป้ายนิเทศ การตกแต่งหอ้งเรียนดว้ย

ผลงานของนกัเรียน

ความสําคญัของการบริหารจัดการช้ันเรียน การสร้าง

บรรยากาศในช้ันเรียนจึงมคีวามสําคญัดงันี้



• 5. ช่วยส่งเสริมการเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม เช่น การฝึกใหมี้มนุษย์

สมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั การฝึกใหมี้อธัยาศยัไมตรีในการอยูร่่วมกนั           

                                     

• 6.ช่วยสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียน เพราะในชั้นเรียน

มีครูท่ีเขา้ ใจนกัเรียน ใหค้วามเมตตาเอ้ืออารีต่อนกัเรียน และนกัเรียนมี

ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั

ความสําคญัของการบริหารจัดการช้ันเรียน การสร้าง

บรรยากาศในช้ันเรียนจึงมคีวามสําคญัดงันี้





ใบงาน 
อภปิรายกลุ่มและยกตวัอย่างอ่ืนๆเพิ่มเตมิในประเดน็

ต่อไปนี ้

     ๑. การจดับรรยากาศในห้องเรียน

     ๒.การใช้ส่ือและนวัตกรรมในการแก้ปัญหานักเรียน 

     ๓. พฤตกิรรมเชิงบวกและเชงิลบของนักเรียน

         ๓.๑ วธีิแก้ไขพฤตกิรรมเชงิลบของนักเรียน

         ๓.๒ วธีิส่งเสริมพฤตกิรรมเชงิบวกของนักเรียน

• ตวัแทนกลุ่มไปนําเสนอผลสรุปให้กลุ่มอ่ืนฟังอย่างน้อย ๒ กลุ่ม

• สมาชิกกลุ่มร่วมกันเขียนสรุปข้อมูลเพิ่มเตมิและตดิไว้ที่ผนังห้อง



  บรรยากาศในหอ้งเรียน

• สร้างความเป็นกนัเอง

• ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม

• ใหค้วามสนใจผูเ้รียนทุกคน

• ยิม้แยม้แจ่มใส

• ควบคุมอารมณ์ไดดี้

• แกปั้ญหาโดยเนน้ประโยชน์ท่ี

เกิดกบัผูเ้รียนเป็นสาํคญั

   ส่ือและนวตักรรมท่ีใชแ้กปั้ญหา

• ส่ือของจริงท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั

• ภาพ

• ส่ือเทคโนโลยี

• สถานการณ์จริงหรือจาํลอง

• ใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัวยัและเน้ือหา

• กาํหนดเวลาการทาํงานใหน้อ้ย

สรุปผลการเรียนรู้



    การแกไ้ขพฤติกรรมเชิงลบ

• ไม่ใชก้ารลงโทษดว้ยการเฆ่ียนตี ดุวา่

• ใชก้ฎเกณฑก์ติกา

• ใหค้วามเอาใจใส่ และกระตุน้ให้

      มีส่วนร่วมในการเรียนรู้

• ปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางลบโดยให้

ทาํความดีตามความสามารถท่ีมีเพื่อ 

สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง
    

    การส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก

• ใชค้าํชมเชย ยกยอ่ง

• ใหร้างวลัเม่ือทุกคนใหค้วาม

ร่วมมือในการเรียนรู้ 

• ใหร้างวลัพิเศษเฉพาะผูท่ี้มีการ

พฒันาดีเยีย่ม /ใหค้วามคิดเห็นท่ี

สร้างสรรคแ์ปลกใหม่

สรุปผลการเรียนรู้
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