
 
 

บทที่ ๑ 
 

ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ความเปนมาของคําวา “การเรียนการสอน” 
การสอนแตเดิมน้ันจะเนนที่ตัวผูสอน คือครู (teacher) ซึ่งทําหนาที่ถายทอดความรู 

เรียกวาเปน “การส่ังสอน” หรือ “การสอน” (teaching)  วิธีการสอนแบบนี้เปนการสอนที่ครูเปนผู
สั่ง อธิบาย บรรยาย บอก เลา ชี้แจง หรือแสดงการสาธิต เพ่ือใหนักเรียนไดรู จํา เขาใจ เห็นและ
ปฏิบัตติาม โดยเขาใจกันวา “การสอน” นั้นเปนหนาทีข่องครู และตรงกันขามกับ “การเรียน” ซึ่ง
เปนหนาที่ของนักเรียน ดังนั้น หลักการและวธิีการจึงมุงเนนใหครูเปนศูนยกลาง (Teacher 
Center)  อาจกลาวไดวา การสอนแตเดิมเปนการสอนที่เนนบทบาทของครู หรือครูเปน
ศูนยกลางของการเรียนการสอนนั่นเอง   

ตอมาวิทยาการทางการศึกษากาวหนาขึน้ เริ่มมีความเชื่อวา บุคคลสามารถเรยีนรูได
โดยไมตองมีผูสอน เพราะผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองได จึงเกิดการพัฒนาในเชิงทฤษฎี
การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียน กิจกรรมและส่ือเปนศูนยกลาง โดยใหความสําคัญแก
ผูเรียนเปนหลกั      การศึกษาไดรับแนวคิดเก่ียวกับการสอนใหมๆ   จึงไดเกิดคําวา “การเรียน
การสอน” (instruction) ที่เนนการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมีลักษณะแตกตางจาก “การ
สอน” (teaching) ไปบาง (Buch, ๑๙๗๓) ดังนี้  

 
“การเรียนการสอน” (instruction) “การสอน” (teaching) 
๑. คํานึงถึงการเรียนรูและการมีสวนรวม

ของนักเรียน (ผูเรียนเปนศูนยกลาง) 
๒. มีการวางแผนการสอน (การสอนอยูใน

ฐานะท่ีเปน “ศาสตร” และ “ศิลป”) 
๓. มีปฏิสัมพันธหลายรูปแบบ ท้ังบุคคล

กับบุคคล หรือบุคคลกับส่ือ 
๔. มักเกิดขึ้นในสถานการณของการเรียน

การสอน 

๑. ครูเปนผูแสดงบทบาท (ครูเปนศูนยกลางการ
เรียนรู) 

๒. ไมมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่เปนแบบแผน
ชัดเจน (การสอนอยูในฐานะที่เปน “ศิลป”) 

๓. มีปฏิสัมพันธแบบเดียวคือ บุคคลกับบุคคล 
(ครูกับศิษย) 

๔. เกิดขึ้นไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

สรุปไดวาคําวา “การเรียนการสอน” เปนคําที่พัฒนามาจาก “การสอน” โดยหมายถึง 
การทําใหผูเรยีนเกิดความรูเชนเดียวกัน   แตตางกันที่ “การสอน” นั้นเปนการเนนบทบาทของ
ครู  สวน “การเรียนการสอน” เปนกระบวนการการเรยีนรูรวมกันระหวางครูกับนกัเรียน 

 



ความหมายของ “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” 
กิจกรรม หมายถึง การที่ผูเรียนปฏิบตัิการอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือการเรียนรู. 

(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒)    
กิจกรรม (activity) หมายถึง สภาพการเรียนรูใดๆ ที่เด็กไดกระทําดวยความเต็มใจทั้ง

ทางสมอง (mental) และทางกาย (physical) เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของผูกระทํา
ใหบรรลถุึงซึ่งจุดหมาย. (ชนินทรชัย อินทิราภรณ และสุวิทย หิรัณยกาณฑ, ๒๕๔๘) 

เรียน หมายถึง ศึกษาเพื่อใหเจนใจจําไดใหเกิดความรูความเขาใจหรือความชํานาญ. 
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒)  

สอน หมายถึง บอกวิชาความรูให, แสดงใหเขาใจโดยวิธีบอกหรือทําใหเห็นเปน
ตัวอยางเพ่ือใหรูดีชั่วเปนตน เชน สอนเทาไรไมรูจักจํา, เริ่มฝกหัด เชน สอนพูด สอนเดิน, เริ่มมี
ผล เชน ตนไมสอนเปน. (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒)  

การสอน หมายถึง การแนะนําหรือชี้ชองทาง (to guide the way) ใหแกผูเรียน (ไมใช
เปนการบอกใหหรือนําความรูมาใหแกผูเรียน) แลวใหผูเรียนคนควาหาความรูเพ่ิมเติม สงเสริม
ใหเด็กไดเจริญงอกงามทุกดาน. (ชนินทรชัย อินทิราภรณ และสุวิทย หิรัณยกาณฑ, ๒๕๔๘) 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง สภาพที่จัดกระทําขึ้นเพื่อใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรู. (สนิท สัตโยภาส, ๒๕๓๒) 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัตติางๆ เก่ียวกับการเรียนการสอน 
เพ่ือใหการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธภิาพ และการเรียนรูของผูเรียนบรรลุจุดประสงคที่
กําหนดไว. (อาภรณ ใจเที่ยง, ๒๕๔๐) 

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรูของนักเรียนและ
ครูในชั้นเรียน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคการเรียนรู. (ชาญชัย ยมดิษฐ, ๒๕๔๘) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง สภาพการณที่จัดขึ้น เพ่ือใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูโดยวิธีการปฏิบัติรวมกันทัง้ผูสอนและผูเรียน เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจใน
บทเรียนมากยิ่งขึ้น (ราตรี เพรียวพานิช, ๒๕๔๗) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการตามขั้นตอนที่ถูกกําหนด
ไวเพ่ือปฏิบตักิารรวมกับผูเรียนเพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูแกผูเรียน. (ชาญชัย ยมดิษฐ, ๒๕๔๘) 

นอกจากนี้ ในปจจุบันยังมีคําสําคัญที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และในเอกสารที่เก่ียวของอ่ืนๆ ดังนี้ 

“การจัดกระบวนการเรียนรู 
การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ

ดังตอไปน้ี 



(๑) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

(๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

(๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 
คิดเปน และทาํเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ   อยางได
สัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไวในทุกวิชา   

(๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการ
เรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้ง
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจ
เรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ   

(๖) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่    มีการประสานความรวมมือ
กับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย    เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ” 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒) 

กิจกรรมการเรียนรู (Learning Activity) คือ สภาพการเรียนรูทีค่รูจัดใหแกผูเรียน 
เพ่ือใหผูเรียนบรรลวุัตถุประสงคการเรียนรูตามหลักสูตร. (บูรชัย ศิรมิหาสาคร, ๒๕๔๗) 

กระบวนการจัดการเรียนรู หมายถึง การจัดวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนที่ครู
และนักเรียนจะตองปฏิบตัิในการจัดการเรียนการสอน. (กระทรวงศกึษาธิการ, ๒๕๔๖) 

กระบวนการเรียนรู หมายถึง กิจกรรมการดําเนินการที่มีขั้นตอนทีส่นองตอ
เปาหมายใดเปาหมายหน่ึงอยางเปนระบบ ตอบสนองตอเน่ืองกันในแตละขั้นตอน. (ชาญชัย ยม
ดิษฐ, ๒๕๔๘) 

 “การจัดการเรียนรู  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๒๒ กําหนดแนวทาง

ในการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได   และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด   ฉะน้ัน ครู  ผูสอน  
และผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผูถายทอดความรูไป
เปนผูชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากส่ือและแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน เพ่ือนําขอมูลเหลาน้ันไปใชสรางสรรค
ความรูของตน”  

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 



จะเห็นไดวา คําวา “กิจกรรม” หรือ “กิจกรรมการเรียนการสอน” หรือ “การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน” นั้น มีความหมายหลายบริบทและเก่ียวของกับคาํอ่ืนๆ ดังนี้ 

ก. ความหมายกวางกับความหมายแคบ 
ความหมายกวาง 
 เปนความหมายของภาพรวมของประสบการณที่ครูจัดขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึงการ

ดําเนินการทั้งมวลเพื่อใหนกัเรียนเกิดการเรียนรู ตั้งแตขั้นตอนการวางแผนการจัดกิจกรรม การ
ดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมนั้น จนกระท่ังการสรุปและวัดผล มีความหมายเชนเดียวกับ “การ
จัดการเรียนการสอน” ในอดีต และ “การจัดการเรียนรู” “กิจกรรมการเรียนรู” “กระบวนการ
จัดการเรียนรู”  หรือ “การจัดประสบการณการเรียนรู” ในปจจุบัน 

 
 
ความหมายแคบ 

  เปนความหมายที่เปนลักษณะของกิจกรรมยอยซ่ึงอาจเปนเพียงสวนหนึ่งของ
กิจกรรมในความหมายกวาง หรือเปนการปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงในขั้นตอนของการจัดการ
เรียนการสอนในอดีตหรือในการจัดการเรียนรูในปจจุบัน   มีความหมายเชนเดียวกับ “กิจกรรม
ประกอบการสอน” หรือ “กิจกรรมเสริมหลักสูตร” ในอดีต  และเปนกระบวนการที่อาจนําไปใช
รวมกับการจัด “กระบวนการเรียนรู” ในปจจุบัน 

ข. ความหมายในอดีตกับความหมายในปจจุบัน 
ความหมายในอดีต 

  คําวา “กิจกรรม” นั้น แตเดิมเปนคนละคํากับคําวา “การเรียนการสอน” โดยครู
อาจใชกิจกรรมรวมไปกับการสอน เชน กิจกรรมที่ใชประกอบการสอน หรือ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร (พวงเล็ก อุตระ, ๒๕๓๙)  หากครูไมจัดกิจกรรมก็ยังถือวามีการเรียนการสอนได  
เพราะกิจกรรมไมใชเน้ือหาสาระของวิชา แตเปนการฝกปฏิบตัิที่จบในตวัเอง โดยจะจัดกิจกรรม
ใดในระดับชั้นใดก็ได   ดังนั้น กิจกรรมจึงไมใชการสอนเน้ือหาและการวัดความรูในแตละ
ระดับชั้น (ราตรี  เพรียวพานิช, ๒๕๔๗)    ความหมายนี้ ตรงกับความหมายของ “กิจกรรม” ใน
ความหมายแคบน่ันเอง 

ความหมายในปจจุบัน 
 คําวา “กิจกรรม” มีความหมายที่กวางขึน้ ครอบคลุมถึงกระบวนการตางๆ ใน

หองเรียนและนอกหองเรียนที่ครูและนักเรียนไดรวมปฏิบัติจนกระทัง่เกิดการเรียนรู  ดังนั้นใน
ปจจุบัน ทุกคร้ังที่ครูจัดการเรียนการสอนใหนกัเรียนน้ัน  ครูจะตองจัดกิจกรรมควบคูไปกับการ
เรียนการสอนดวย และกิจกรรมน้ันก็ตองเปนกิจกรรมที่นักเรียนจะเกิดความรู หรือเกิดการ
เรียนรูเรื่องใดเร่ืองหนึ่งดวย      

 



สรุปไดวา “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” ในวิชาน้ีจะกลาวรายละเอียด
ครอบคลุมทั้งความหมายแคบและความหมายกวางของคําวา “กิจกรรม” โดยใหมีความหมาย
เชนเดียวกบั “การจัดการเรียนรู” “กิจกรรมการเรียนรู” “กระบวนการจัดการเรียนรู”  
“การจัดกระบวนการเรียนรู” และ “การจัดประสบการณการเรียนรู” ในปจจุบัน  

ดังนั้น “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” จึงหมายถึง “สภาพการณที่ผูสอนและ
ผูเรียนปฏิบตักิารอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูในจุดหมายที่ตั้งไว”  

ความสําคญัของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหสอดคลองตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 

    พระราชบญัญัตกิารศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกลาวถึงหนาทีข่องสถานศกึษา และ
หนวยงานที่เก่ียวของ ในการจัดกระบวนการเรียนรูไวในมาตรา ๒๔ ดังนี้ 

(๑)  จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

(๒)  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

(๓)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทํา
ได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

(๔)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางได
สัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ไวในทุกวิชา 

(๕)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการ
เรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้ง
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้ง
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจ
เรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  

(๖)  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือ
กับบิดามารดาผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ 

 และในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ยังไดระบุถึงการจัดการ
เรียนรู ไวดังนี้ 

“การจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น ควรใชรูปแบบ/วิธีการที่หลากหลาย เนนการ
จัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรู



จากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ การใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู การเรียนรูคูคุณธรรม” 
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนกระบวนการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน

ใหสมบูรณ 
      การเรียนรูของนักเรียนน้ันมีความแตกตางกัน  การจัดกิจกรรมในลักษณะตางๆ จะ

ชวยใหนักเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย นักเรียนบางคนไมเขาใจเรื่องใดเร่ืองหน่ึง  แต
อาจจะเกิดความรูความเขาใจเพ่ิมขึ้นได เม่ือทํากิจกรรมที่ตางจากเดิม  หรือนักเรียนที่เรียนรูจาก
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแลว อาจเกิดความเขาใจเพ่ิมขึ้นหรือมีมุมมองที่ตางออกไปเม่ือทํา
กิจกรรมอีกกิจกรรมหน่ึง 

๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการพัฒนาความรู ความสามารถและงานสอน
ของครู 

     เม่ือจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูยอมตองเตรียมการ วางแผน รวมถึง
เสาะหาความรูเพ่ือเลือกกิจกรรมที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สุด  ขั้นตอนนี้ถือเปน
การเพ่ิมพูนความรูและประสบการณของครู   นอกจากนี้ ในขณะจัดกิจกรรม ครูก็อาจเรียนรูไป
พรอมกับนักเรียน  บางครั้งยังตองคอยสังเกตพฤติกรรมหรือแกปญหาระหวางจัดกิจกรรม อีก
ดวย  สิ่งเหลาน้ีจะชวยพัฒนาความสามารถในการสอนของครูใหมากขึ้น  เชน เม่ือครูเชิญ
วิทยากรมาใหความรูแกนักเรียน  ครูอาจน่ังฟงไปพรอมกัน ทําใหครูไดรับความรูเร่ืองนั้นๆ 
เพ่ิมขึ้นดวย  เปนตน  แตหากครูไมจัดกิจกรรม มุงแตสอนดวยวิธีการเดิมๆ ตัวครูก็ไมไดความรู
หรือประสบการณใหมๆ  และไมไดฝกฝนการสอนของครูตัวเอง 

๔. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนเคร่ืองมือถายทอดวิสัยทัศนและนโยบายของ
โรงเรียน 

    โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธใหผูปกครองหรือบุคคลภายนอกไดรับทราบแนว
ทางการสอนหรือการพัฒนาสถานศึกษาได จากกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  กิจกรรมตางๆ นี้
ยังสะทอนวิสัยทัศนของผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนดวยวามีศักยภาพเพียงใด  เชน 
โรงเรียนที่มีกิจกรรมเดินทางไปทัศนศึกษา ก็แสดงถึงการจัดการเรียนรูจากประสบการณตรง
ของนักเรียน เปนตน 

๕. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนเคร่ืองมือสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน 

   กิจกรรมหลายกิจกรรมจะชวยสรางความสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน  
นักเรียนกับครู  นักเรียนกับผูปกครอง หรือนักเรียนกับชุมชนก็ได เชน การจัดกิจกรรมกลุม  
การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

จุดมุงหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเน้ือหาสาระมากขึ้น 



     เพราะเนื้อหาวิชาบางเรื่องนั้น นักเรียนอาจเขาใจไดเลยเม่ือครูพูดใหฟง แตบาง
เรื่องอาจตองเห็นภาพหรือของจริงกอนจึงจะเขาใจ  และบางเรื่องนกัเรียนตองลองลงมือปฏิบัติ
เองจึงจะเกิดความชํานาญ 

๒. เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาในการสือ่สารใหดียิ่งขึ้น 
 เม่ือนักเรียนไดรวมกิจกรรม ก็จะไดฟง พูด อาน เขียน หรือดู ในบริบทที่

แตกตางกันไป  โดยเฉพาะหากเปนกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  ก็จะเพิ่มทักษะการ
สื่อสารมากย่ิงขึ้น 

๓. เพื่อสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกนักเรียน 
 ระหวางที่รวมกิจกรรม นักเรียนก็จะมีโอกาสไดพบประสบการณใหมๆ ให

นักเรียนไดฝกการปรับตวั  การทํางานรวมกัน  และการอยูรวมกัน ฝกกระบวนการคิด เปนตน  

๔. เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดทัศนคติทีดี่ตอการเรียนรู 
  นักเรียนจะมีมุมมองตอการเรียนการสอนวา การเรียนรูไมใชสิ่งทีน่าเบื่อหรือ

ตองถูกบังคับเทาน้ัน  และจะทําใหนักเรยีนเปนคนทีช่อบการเรียนรู ชอบสังเกต ชอบสงสัย และ
สนุกกับการคนหาคําตอบดวยตวัเอง 

๕. เพื่อประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 
 การรวมกิจกรรมของนักเรียนจะทําใหครูไดมีโอกาสเห็นพฤติกรรมภายนอกใน

ลักษณะตางๆ ของนักเรียนแตละคน  ทําใหครูสามารถประเมินผลตรงตามความสามารถของ
นักเรียนแตละคนยิ่งขึ้น 

๖. เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู 
 นอกเหนือจากแบบสอบถาม แบบทดสอบแลว การสังเกตการรวมกิจกรรมจะ

ทําใหครูทราบวา ในกระบวนการจัดการเรียนรูกอนหนาน้ัน  นักเรียนเกิดประสิทธิผลเพียงใด     
หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นในขั้นกิจกรรมการเรียนรูนั้นก็อาจเปนเคร่ืองมือที่จะวัดประสิทธิภาพการ
สอนของครูไดดวย 

๗. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน  
 กิจกรรมที่จัดขึ้นมาน้ัน จะทําใหผูรวมกจิกรรมไดมีโอกาสใกลชิด ไดพูดคุย ได

เรียนรูนิสัยใจคอ และสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลใหแนบแนนยิ่งขึ้น  

หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. ตองจัดใหสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร 

 การจัดกิจกรรมไมใชเพียงการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนเทาน้ัน  แต
นักเรียนตองเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่ไดตั้งไวหรือตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวังดวย   

๒. ตองมีการวางแผนเปนลําดับขั้นตอน 



 การวางแผนการจัดกิจกรรมในแตละครั้งจะชวยทําใหกิจกรรมดําเนินไปอยาง
ราบร่ืนและสอดคลองกับจุดประสงค  นอกจากนี้ครูยังสามารถประเมินผลกิจกรรมแตละกิจกรรม
ไดงายอีกดวย (ศึกษาไดใน บทที่ ๙ กระบวนการจัดกิจกรรม) 

๓. ตองจัดใหเหมาะสมกับธรรมชาติของวชิา 
 เพราะในแตละสาระการเรียนรูนั้นยอมมีลักษณะเฉพาะที่จะเปนสิ่งทีกํ่าหนด

รูปแบบของการจัดกิจกรรม  บางกิจกรรมสามารถใชไดกับหลายวิชา  บางกิจกรรมเหมาะ
สําหรับบางวชิาเทาน้ัน  หรือบางกิจกรรมก็อาจตองอาศัยการบูรณาการระหวางวชิา เปนตน 

๔. ตองจัดใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน  
 สิ่งสําคัญที่ครูตองรูกอนการจัดกิจกรรมก็คือ รูจักนักเรียนใหมากท่ีสุด เพราะจะ

ชวยใหครูวางแผนการจัดกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น 
๕. ตองมีทางเลือกที่หลากหลาย 

 ทางเลือกที่หลากหลายนี้ หมายถึงวิธีการเรียนรูของนักเรียนและวิธีการ
ประเมินผลที่หลากหลายดวย  เพราะลักษณะการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนในแตละคร้ังหรือ
แตละคนมีความแตกตางกัน  การแสดงพฤติกรรมก็แตกตางกัน  ความหลากหลายของกิจกรรม
นอกจากจะชวยสรางบรรยากาศที่ไมจําเจแลวยังชวยใหเกิดมุมมองหลายดานอีกดวย 

๖. ตองมีการประเมินผลและสรุปผล 
 ระหวางการดําเนินกิจกรรมหรือเม่ือกิจกรรมสิ้นสุด นักเรียนหรือครูกับนักเรียน

ตองมีการสรุปความเขาใจที่เกิดจากการเรียนรู  และมีการประเมินผลความรูของนักเรียน  
เพ่ือใหครูม่ันใจวา   นักเรียนบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม          นอกจากน้ี  การประเมินผล
ยังหมายถึง การประเมินผลการจัดกิจกรรมของครูอีกดวย  ขอมูลที่ไดจะชวยใหครูปรับปรุง
กิจกรรมนี้ในครั้งตอไปหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ไดอีก 

๗. ตองใหครูและนักเรียนมีสวนรวมทั้งสองฝาย 
 อาจเปนขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นกิจกรรม หรือขั้นการประเมินผล เปนตน 
 

กิจกรรมทายบท 
 
พิจารณาตอบคําถามตอไปน้ี ตามความคิดเห็นและประสบการณของทานเอง 

๑. ทานตองการเปนครูภาษาไทยจริงหรือ  ทานมีเหตุผลอยางไร   

.......................................................................................................................... 
๒. ทานเขาใจความหมายของชื่อกระบวนวิชา  “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาไทย” มากนอยเพียงใด  เขาใจวาอยางไร 

.......................................................................................................................... 



๓. ทานเรียนวิชานี้ไปเพ่ืออะไร หากทานจะเปนครูภาษาไทย ทานไมตองเรียนวิชาน้ีได
หรือไม  เพราะเหตุใด 

.......................................................................................................................... 
๔. การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยทีท่านเคยเรียนมา กับที่ทานจะตองไปปฏิบัติเม่ือ

ทานไปเปนครู จะมีความเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม  อยางไร 

.......................................................................................................................... 
๕. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนภาระที่หนักหรือไม เพราะอะไร 

.......................................................................................................................... 
คําถามดังกลาวน้ี ทานอาจตอบหรือไมตอบไวก็ได  แตเม่ือเรียนจบแลว  ทานควรกลับมาตอบ
ใหครบหรือกลับมาตอบอีกคร้ัง  แลวตรวจสอบคําตอบของทานวา  

ก. ทานสามารถตอบคําถามทั้งหมดไดหรือไม  ตอบไดหมดกอนเรียนหรือหลังเรียน 
ข. คําตอบกอนและหลังเรียนวิชานี้จบ เหมือนกันหรือไม เหตุใดจึงเปนเชนน้ัน 
ค. ทานยังอยากเปนครูภาษาไทยหรือไม 

 
 
 
 
 

 


