
 
 

บทที่ ๑๐ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาไวใน

มาตรา ๒๒ วา “ตองยึดหลกัวา ผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได   และ
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญทีสุ่ด” นั่นคือ เปนการปฏิรูปการศึกษาที่ตองมีการปฏิรูปการเรียนรู
เพ่ือเนนผูเรียนเปนสําคัญ อันเปนเปาหมายสําคัญทีจ่ะใชเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของผูเรียนให
สามารถพัฒนาที่ตัวผูเรียนได  

นอกจากกระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพแลว  ในมาตรา ๒๔ ยังไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูที่มี
ลักษณะสรปุได ดังนี้ 

๑. ตองจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและความ
แตกตางของผูเรียน 

๒. ตองฝกทักษะกระบวนการคดิ การจัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกตใช 
เพ่ือปองกันและแกปญหา 

๓. ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัตใิหทําได ทําเปน 
๔. ฝกใหรักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
๕. ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางสมดุล 
๖. ปลูกฝงคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวชิา 
๗. จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู 
๘. ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
๙. ผูสอนและผูเรยีนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
๑๐. พอแม ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา

ทุกสถานที ่
 
ความหมาย 



การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนที่ผูเรียนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มความสามารถ 
 
ดัชนีบงชี้การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ศูนยพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ได
ใหดัชนีบงชี้การเรียนแบบใหนักเรียนเปนศูนยกลางหรือเนนนักเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 

ดัชนีบงชี้การเรียนของนักเรียน 
๑. นักเรียนมีประสบการณตรง สัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒. นักเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวธิีการของตนเอง 
๓. นักเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม 
๔. นักเรียนฝกคดิอยางหลากหลายและสรางสรรคจิตนาการ ตลอดจนไดแสดงออก

อยางชัดเจนและมีเหตุผล 
๕. นักเรียนไดรับการเสริมแรง ใหคนหาคําตอบ แกปญหา ทั้งดวยตนเองและรวมดวย

ชวยกัน 
๖. นักเรียนไดฝกคนรวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง 
๗. นักเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจของตนเอง

อยางมีความสุข 
๘. นักเรียนฝกใหตนเองมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน 
๙. นักเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเอง และยอมรับผูอ่ืน ตลอดจนสนใจใฝหาความรู

อยางถูกตอง 
ดัชนีบงชี้การสอนของครู 
๑. ครูเตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวธิีการ 
๒. ครูจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจและเสริมแรงใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรู 
๓. ครูเอาใจใสนกัเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอนักเรียนอยางทั่วถึง 
๔. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค 
๕. ครูสงเสริมใหนักเรียนฝกคดิ ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง 
๖. ครูสงเสริมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุง

สวนดอยของนักเรียน 



๗. ครูใชสื่อการสอนที่ฝกการคดิ การแกปญหา และการคนพบความรู 
๘. ครูใชแหลงเรยีนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชีวติจรงิ 
๙. ครูฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถวีฒันธรรมไทย 
๑๐. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรียนอยางตอเน่ือง 

 
การจัดประสบการณการเรียนรูภาษาไทย 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดกําหนดสาระหลักไว ๕ หัวขอ ไดแก สาระที่ ๑ การ
อาน  สาระที่ ๒ การเขียน  สาระที่ ๓ การฟง การดูและการพูด สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา 
และสาระที ่๕ วรรณคดีและวรรณกรรม  เม่ือจะนําไปใชจัดการเรียนการสอนครูจะตองพยายาม
จัดในลักษณะบูรณาการ  อันเปนกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติของภาษา  โดยมีจุดเนนการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย ดังนี้ 

๑. เนนการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใช
ภาษาในการแกปญหาในการดํารงชีวิตและปญหาของสังคม 

๒. เนนการสอนภาษาในฐานะเครื่องมือของการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนสามารถแสวงหา
ความรูดวยตนเอง สามารถนําความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง 

๓. เนนการพัฒนาความคิดของผูเรียน ใหมีประสบการณและประมวลคํามากพอที่จะ
สรางความคิดไดลึกซ้ึง และคิดไดอยางชาญฉลาดรอบคอบ 

๔. เนนการรักภาษาไทยในฐานะเปนวัฒนธรรม และถายทอดวัฒนธรรมไดอยาง
สรางสรรค  

 
ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๑. Active Learning  
เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง ดวยความกระตือรือรน ไดใช

ประสาทสัมผัสตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง ครูทําหนาที่เตรียมการจัด
บรรยากาศการเรียนรู จัดส่ือส่ิงเรา เสริมแรง ใหคําปรึกษา และสรปุสาระการเรียนรูรวมกัน 

 
 
๒. Construct  



เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวยตนเอง 
อันเกิดจากการไดศึกษาคนควา ทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู และลงมือปฏิบัติจริง ทําใหผูเรียน
รักการอาน รักการศึกษาคนควาเกิดทักษะในการแสวงหาความรู เห็นความสําคัญของการ
เรียนรู ซึ่งนําไปสู การเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ที่พึงประสงค 

๓. Resource  
เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรยีนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ที่หลากหลาย ทั้งบุคคล

และ เคร่ืองมือ ทั้งในและนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปน
มนุษย ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ตามหลักการที่วา "การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ทกุเวลาและทุก
สถานการณ” 

๔. Thinking  
เปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด ผูเรียนไดฝกวธิีคิดในหลายลักษณะ อัน

จะทําใหผูเรียนเปนคนที่คิดเปน  แกปญหาเปน  คิดอยางรอบคอบ  มีเหตุผล มีวจิารณญาณใน
การคิด มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการคิดวิเคราะหทีจ่ะเลือกรับและปฏิเสธขอมูล
ขาวสารตางๆ ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางชัดเจนและมี
เหตุผล 

๕. Happiness  
เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรยีนอยางมีความสุข เปนความสุขที่เกิดจากผูเรียนได

เรียนในสิ่งทีต่นสนใจสาระการเรียนรู ชวนใหสนใจใฝคนควาศึกษาทาทาย ใหแสดง
ความสามารถและใหใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ ปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางผูเรียน
กับครูและระหวางผูเรียนดวยกันที่เปนกัลยาณมิตรและมีกิจกรรมรวมกัน จะทําใหผูเรียนรูสึกมี
ความสุขและสนุกกับการเรยีน 

๖. Participation  
เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดงาน วางเปาหมาย

รวมกัน และมีโอกาสเลอืกทํางานหรือศึกษาคนควาในเรื่องที่ตรงกับความถนดัความสามารถ 
ความสนใจ ของตนเอง ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรน มองเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียน 
และสามารถ ประยุกตความรูนําไปใชประโยชนในชวีิตจริง 

 
 
๗. Individualization  



เปนกิจกรรมที่ครูใหความสําคัญแกผูเรียนในความเปนเอกัตบุคคล ครูยอมรับ
ความสามารถ ความคิดเห็น และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ครูมุงใหผูเรียนได
พัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพมากกวาเปรียบเทียบแขงขันระหวางกัน โดยมีความเชื่อม่ันวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูได และมีวิธกีารเรียนรูที่แตกตางกัน 

๘. Good Habit  
เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เชน ความเมตตา 

กรุณา ความขยัน ความมีน้ําใจ ความมีระเบียบวินัย ฯลฯ และลักษณะนิสัยการทาํงานอยางเปน
กระบวนการ การทํางานรวมกับผูอ่ืน การยอมรับผูอ่ืน การเห็นคุณคาของงาน เปนตน 

หลักการจัดประสบการณเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
๑. ครูตองมีการวเิคราะหและจัดเตรียมองคประกอบของการเรียนรู ดังนี้ 

๑.๑ ดานตัวผูสอน 
- ครูตองรูจุดประสงคของการสอนหรือจุดมุงหมายการจัดกิจกรรมแตละครั้งวา 

การจัดประสบการณการเรียนรูแตละครั้งน้ัน จัดขึ้นเพ่ืออะไร ตอบสนองการเรียนรูดานไหนของ
ผูเรียน 

- ครูตองมีความรูในสาระที่จะสอน ทั้งรูลึกและรูรอบ เพ่ือประโยชนในการไขขอ
ของใจของผูเรียนและการบูรณาการสาระการเรียนรู 

- ครูควรรูจักรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือใหเหมาะสม เกิด
ความยืดหยุนและนาสนใจ 

- ครูควรรูจักและสามารถจัดหาหรือแนะนําแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งแหลง
เรียนรูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ทั้งแหลงเรียนรูที่เปนบุคคล สื่อ และสถานที่  

- ครูควรศึกษาและนําจิตวิทยาการเรียนรูมาปรับใชกับผูเรียนของตน 

๑.๒ ดานผูเรียน 
 ครูควรศึกษาหารายละเอียดและรูจักผูเรียนของตนในแตละดานตอไปน้ี 

- วัย – ผูเรียนอยูวัยใด และวัยนั้นๆ มีลักษณะทางดานอุปนิสัย ทัศนคติ หรือ
การเรียนรูอยางไร  

- จํานวน – ผูเ รียนมีจํานวนเทาไร และจํานวนนั้นๆ เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณการเรียนรูรูปแบบใดบาง 



- เพศ – ผูเรียนเปนเพศใด เพศของนักเรียนมีผลตอการรับรูและการแสดงออก
รูปแบบใดบาง 

- อุปนิสัย – ผูเรียนแตละคนมีอุปนิสัยอยางไร  และอุปนิสัยใดควรสงเสริม 
เพ่ิมเติม หรือควรปรับปรุงหรือไม 

- พ้ืนฐานทางครอบครัว – ผูเรียนแตละคนมีครอบครัวลักษณะใด และครอบครัว
มีอิทธิพลตอตัวนักเรียนดานใดและอยางไรบาง 

- ประสบการณการเรียนรู – ผูเรียนแตละคนไดรับการปลูกฝงพฤติกรรมการ
เรียนรูมาอยางไร เปนอุปสรรคหรือสงเสริมการเรียนรูในอนาคตหรือไม 

- ประวัติผลการเรียน – ผูเรียนแตละคนมีพ้ืนฐานความรูและความคิดอยางไร มี
ความพรอมจะเรียนรูสิ่งใหมๆ หรือควรไดรับการซอมเสริมสวนใดหรือไม 

๑.๓ ดานสาระการเรียนรู 
- ครูตองจัดแบงเน้ือหาสาระใหเหมาะสมกับการจัดหลักสูตร ผลการเรียนรูที่

คาดหวังและระยะเวลาเรียน 
- ครูควรเรียงลําดับเนื้อหา จากงายไปหายาก จากสําคัญมากไปสําคัญนอย หรือ

จากความนาสนใจมากไปหานอย ใหเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน 

๑.๔ ดานวิธีการจัดการเรียนรู 
- ครูควรออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมกับเน้ือหาและ

ลักษณะของผูเรียน 
- ครูตองพยายามจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
- ครูควรใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือใหการจัดกิจกรรม

ตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนและเนื้อหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

๑.๕ ดานสื่อ สถานที่และเวลา 
- ครูควรผลิตหรือจัดหาและเลือกใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมกับ

เน้ือหาและลักษณะของผูเรียน 
- ครูควรจัดหาและเลือกใชสถานที่ใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรูและ

จํานวนผูเรียน 
- ครูควรสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ทั้งบรรยากาศทางกายภาพและ

จิตใจเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 



- ครูควรจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูและผลการเรียนรูที่
คาดหวังของเน้ือหาของแตละสาระการเรียนรู 

๒. ครูตองพยายามจัดการเรียนรูที่ทําใหความรูมาจากความตองการของนักเรียนเอง 
ไดแก  ความอยากรู ความอยากลอง ความอยากแกปญหา ความอยากแสดงออก  ความอยาก
ประสบความสําเร็จ เปนตน 

๓. ครูตองใหผูเรยีนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางแทจริง คือลงมือคิด ปฏิบัติ สรุปความรู
ดวยตนเอง รวมทั้งใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ ทัง้สมาชิกในกลุมและสมาชิกระหวางกลุมและ
ปฏิสัมพันธกับผูสอน 

๔. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม    
การจัดการเรียนในแตละวธิกีารน้ัน มีขอดีและขอจํากัดแตกตางกันไป ทั้งน้ีก็ขึ้นอยู

กับ ความเหมาะสมและความเปนไปได  เชน  การศึกษานอกสถานที่อาจมีคาใชจายและ
เสียเวลามากกวาการชมจากภาพวีดิทัศนหรือภาพถายที่โรงเรียน  แตการเรียนรูและความ
ประทับใจเกิดขึ้นไดมากกวา       ในบางกรณี การเชิญวทิยากรมาสาธิตหรือใหความรูที่
โรงเรียนอาจทําให นักเรียนเกิดความรูเทากับเดินทางไปชมหรือไปฟงการสาธตินั้น ๆ      ใน
กรณีนี้ ครูอาจเลือก   การเชิญวิทยากรเพราะเสียคาใชจายนอยและประหยัดเวลากวาก็ได 

๕. เปดโอกาสใหนักเรียนนําสิ่งที่ไดเรียนรูนั้นไปใช 
ในการเรียนรูนั้น หากนักเรียนไมไดใชความรูหรือไมไดแสดงผลของการเรียนรู

ออกมา  ครูอาจไมทราบวา การเรียนรูนั้นถูกตองครบถวนหรือไม  อีกประการหนึ่ง เม่ือความรู
ใดไมไดใชหรือไมไดแสดงออกมาในแงการปฏิบัติและนําไปใช นักเรียนก็จะลืมความรูนั้นไดงาย  
ฉะนั้น ครูจึงควรใหนักเรียนไดมีโอกาสนําความรูนั้นไปใช  โดยครูอาจใหนักเรียนมีกิจกรรม
ตางๆ ขึ้น 

การจัดกิจกรรมน้ี หมายถึงการจัดใหมีกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรืออาจมี
หลายกิจกรรมขึ้นมา  อาจจัดขึ้นตามเทศกาล วันพิเศษตางๆ หรือจัดเปนโครงการระหวางภาค
เรียน  เพ่ือใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูนี้  กิจกรรมที่นักเรียนสามารถเรียนรูหรือมีสวน
รวมนี้ ไดแก  การโตวาที การอภิปราย รองเพลง ขับเสภา การแสดงไดแก  การแสดงละคร  
การแสดงโขน การละเลน เชน การละเลนเพลงพ้ืนบาน การประกวดหรือแขงขัน เชน แขงขัน
ตอบปญหา ประกวดแตงกลอน     ครูอาจใชผลงานนักเรียนหรือการจัดกิจกรรมเหลาน้ี เปน



สวนหนึ่งในการประเมินผลการเรียนรู  โดยมีการอภิปรายสรุปผลระหวางครูกับนักเรียนหลัง
การจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม 
 
ตัวอยางการกิจกรรมเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 

การเรียนรูจากประสบการณจริง 
 การเรียนรูจากประสบการณจริง  ก็หมายถึง การที่นักเรียนไดเกิดความรู ความเขาใจ
หรือทักษะจากการไดพบเห็นของจริง หรือมีประสบการณตรงในเรื่องน้ัน  เชน นักเรียนเรียน
วิธีการโตวาที   การเรียนรูจากประสบการณจริงก็คือ นักเรียนไดมีโอกาสไปชมการโตวาทีจริงๆ  
หรือ นักเรียนทําหนาที่เปนผูดําเนินรายการ เปนฝายคาน เปนฝายเสนอ หรือมีสวนรวมอยาง
ใดอยางหนึ่งในการโตวาที นั่นเอง  ดังคํากลาวที่วา 

“การศึกษา มิใชเปนการ เรียนเรียน ทองทอง 
แตเปนการเห็น อยางถูกตองและสมบรูณ ดวยตนเอง”      

(พุทธทาสภิกขุ) 

การเรียนรูจากประสบการณจริงในวิชาภาษาไทย 
ในวิชาภาษาไทย บางเนื้อหานักเรียนตองเรียนซ้ําไปซํ้ามาหลายป  แตก็ยังจําไมได

หรือยังไมเขาใจ  เชน หลักภาษา เปนตน  ทั้งน้ีก็เพราะนักเรียนไมไดเรียนจนถึงขั้นการเรียนรู 
หากครูมีการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแลว นักเรียนก็จะมีความเขาใจใน
เน้ือหาอยางคงทนถาวร 

การเรียนรูจากประสบการณจริงน้ี จริงๆ แลวก็เหมาะสมกับวิชาภาษาไทยมาก เพราะ
สิ่งที่นักเรียนจะไดศึกษาเรียนรูนั้น นั่นก็คือสิ่งที่นักเรียนจะไดนําไปใชนอกหองเรียนไดและ
นําไปใชไดตลอดเวลาดวย  เชน  ในการเรียนเม่ือครูใหนักเรียนศึกษาภาษาสื่อสารใน
สื่อมวลชน โดยการสังเกตจากการฟงการรายงานขาวทางโทรทัศน   ในชีวิตประจําวัน เม่ือฟง
ขาวครั้งใด      นักเรียนก็จะสังเกตการใชภาษาในการรายงานขาวและนําส่ิงที่เคยไดศึกษาแลว
นั้นมาใชประโยชน โดยไมไดคํานึงวา ขณะนั้นก็เปนการเรียนรูเหมือนกัน 

นอกจากนี้ ความมุงหวังประการสําคัญของครูสอนวิชาภาษาไทย ก็คือ ตองการให    
นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาทั้งฟง พูด อาน เขียน    เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําไปใชไดใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพดวย  ดังน้ัน วิธีการเรียนรูจากประสบการณจริงน้ี จึง
นาจะเอ้ืออํานวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูภาษาจนถึงขึ้นนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  



 ฉะนั้น การเรียนภาษาไทยจําเปนตองใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงใหมาก  
เหตุผลประการหน่ึง ก็คือ นักเรียนจะไดเกิดการเรียนรูจนถึงขั้นเขาใจ และสามารถนําความรู
และทักษะในการใชภาษาที่ไดรับจากการเรียนรูนี้ไปใชใหไดในชีวิตประจําวัน 

ประโยชนจากการจัดการเรียนรูจากประสบการณจริง 
๑. นักเรียนเรียนรูไดเร็ว และเรียนรูเน้ือหาไดมากข้ึน  

การพบเห็นของจริงยอมทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจงายกวาการฟงครูอธิบาย 
หรือการอาจจากหนังสือ เชน   ครูอธิบายถึงสัตวที่ปรากฏช่ือในวรรณคดี  หากนักเรียนไดเห็น
สัตวจริงๆ หรือให ดูจากภาพ  ยอมทําใหเกิดความเขาใจไดงายกวารู เพียงชื่อ  และ
ประหยัดเวลาในการเรียนเรื่องน้ันๆ ดวย 

๒. นักเรียนเรียนเร่ืองที่ยากและซับซอนไดงายข้ึน 
การอธิบายเนื้อหาบางบทเรียนนักเรียนที่ไมเคยสัมผัสประสบการณจริงอาจตองใช

จินตนาการมาก เชน ความแหงแลงและความชุมชื้นของผืนนา      หากนักเรียนไดมีโอกาส
เห็นผืนนาและการทํางานของชาวนาหรือมีโอกาสปลูกขาว   ก็จะทําใหเขาใจความยากลําบาก
ของชาวนาและเขาใจงานเขียนที่เก่ียวกับชาวนาไดดียิ่งขึ้น 

๓. นักเรียนเกิดความประทับใจสิ่งที่เรียน      ทําใหจดจําเรื่องราวและเห็น
คุณคาของสิ่งที่เรียน 

การจําเนื้อหาหรือหลักการได เปนผลมาจากการเขาใจสิ่งๆนั้น  การไดประสบ
เหตุการณจริงและลงมือปฏิบัติจะทําใหเกิดความเขาใจและจดจําเร่ืองราวนั้นได    เชน  หาก
เรียนวิธีการโตวาที  และใหนักเรียนมีโอกาสโตวาที    ยอมทําใหนักเรียนจดจําวิธีการและ
หลักเกณฑการโตวาทีได  และเกิดความรูสึกอยากมีสวนรวมในการโตวาทีในโอกาสอ่ืนๆ ตอไป 

๔. นักเรียนสนใจบทเรียน มีความกระตือรือรนในการเรียน 
วัยและประสบการณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษายอมตองการกิจกรรมที่มีการ

เคลื่อนไหว หรือสนองตอบตอความอยากรูอยากเห็น  การที่ครูอธิบายเรื่องราวในชั้นเรียนอาจ
ทําใหนักเรียนสนใจเปนบางเรื่อง  ขึ้นอยูกับวิธีการพูดและบุคลิกของครูแตละคน   อยางไรก็
ตาม หากทุกเร่ืองราวเปนการฟงจากครูทั้งหมดยอมเกิดความจําเจและความเบื่อหนายได  ซึ่ง
ผิดกับการไดเรียนรูจากประสบการณจริงซึ่งมีความหลากหลายแมจะเปนเหตุการณเดียวกัน  
เชน  การศึกษางานเขียนขาวจากการรายงานขาวทางส่ือมวลชน    แมจะเปนขาวเดียวกัน แต
ก็มี การรายงานขาวในของสื่อตางชนิดกัน ยอมมีเนื้อหาและความรูสึกที่เกิดจากการอานขาว
ตางกัน 



๕. เพ่ิมพูนความรูและประสบการณของครู 
การเรียนรูจากประสบการณจริงก็เปนการเรียนรูของครูดวย  เพราะการพบเห็นส่ิง

ที่เปนของจริง เชน การเดินทางไปทัศนศึกษา เปนตน  ในแตละคร้ังก็ใหประสบการณที่
แตกตางกัน  หรือการชมการอภิปรายหรือการโตวาที ก็จะมีขอคิดเห็นและรายละเอียดตางๆ    
อันเปนขอสังเกตที่ครูผูสอนไดรับเพ่ิมเติมตลอดเวลา  ฉะนั้น ทุกคร้ังที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับนักเรียน นั่นก็จะเปนการจัดการเรียนรูของตัวครูเองดวย 
 
ขอควรคํานึงในการจัดกิจกรรม 

๑. พยายามจัดกิจกรรมใหใกลเคียงกับประสบการณจริงที่สุด   เชน  หากครูตองการให
นักเรียนเกิดจินตนาการเกี่ยวกับความงดงามของวัดเบญจมบพิตร  แตไมสามารถพานักเรียน
ไปชมไดเน่ืองจากสถานที่ของโรงเรียนอยูไกลจากกรุงเทพฯ  ครูอาจพานักเรียนไปชมความ
งดงามของวัดที่อยูใกลเคียง  ทั้งนี้ เพ่ือใหนักเรียนไดชมความงดงามในสวนตางๆ ของโบสถ
และวิหารของวัดนั้นๆ  นักเรียนก็จะเกิดความเขาใจในศิลปะของงานสถาปตยากรรมได
ใกลเคียงกับการชมวัดเบญจมบพิตรเชนเดียวดัน 

๒. ครูก็ถือเปนประสบการณจริงอยางหนึ่งที่นักเรียนจะสังเกตและเลียนแบบ 
โดยเฉพาะการใชภาษาผานวัจนภาษาและอวัจนภาษาของครูในระหวางการสอน  ดังคํากลาว
ที่วา 

“ตําราที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนก็คือ ตัวครู 
สิ่งใดที่ครูไดสอนขาพเจาจากหนังสือ  สิ่งน้ันขาพเจาจําไดนอยเหลือเกิน 
แตสิ่งที่ครูสอนโดยไมตองใชหนังสือน้ัน  ขาพเจามักจะจําไดแจมแจงดี” 
      (มหาตมคานธี) 

๓. การจัดกิจกรรมตางๆ ตองขึ้นอยูกับความตองการและความพรอมของผูเรียน เชน 
การจัดใหมีอภิปราย  ครูอาจใหนักเรียนสํารวจความตองการของสมาชิกเพ่ือเลือกหัวขอที่
นักเรียนสนใจมาอภิปราย  หรือครูใหนักเรียนเปนผูคิดญัตติที่จะใชในการโตวาทีเอง เปนตน    
นอกจากนี้ ยังขึ้นอยูกับความพรอมของสิ่งแวดลอมทั้งบุคคล เวลา และสถานที่ดวย  เชน  ใน
การเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ครูตองคํานึงถึงงบประมาณ  ชวงเวลาที่จัด และความพรอม
ของสถานที่ที่จะไปดวย 



๔. ตองควบคุมใหนักเรียน “คิด” ระหวางได “พบเห็น”  หมายถึง ครูจะตองบอก
จุดประสงคที่ชัดเจนในการรวมกิจกรรมในแตละคร้ัง  เชน  การใหนักเรียนไดชมการสาธิตของ
วิทยากร ครูจะตองบอกสวนสําคัญที่นักเรียนจะตองสังเกต  โดยนักเรียนไมจําเปนตองจดจํา
รายละเอียดทั้งหมด   และชี้แนะนักเรียนวา สวนใดบางที่นักเรียนจะสามารถนําไปประยุกตใช
ได    

๕. สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น  ใหความสําคัญกับสิ่งใกลตัว และใชทรัพยากรให
คุมคา   เชน  การเรียนเร่ือง มอม  ครูอาจใหนักเรียนสังเกตพฤติกรรมสัตวเลี้ยงของนักเรียน  
ในการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมกับชีวิตมนุษย  ครูอาจใหนักเรียนรวบรวมปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนของนักเรียน เพ่ือนํามาอภิปรายหาแนวทางแกไขตอไป   ในการทําส่ือหรือผลงาน
ประกอบการเรียน ครูควรสนับสนุนใหนักเรียนใชวัสดุในทองถิ่นที่หางาย โดยไมเสียคาใชจาย
หรือราคาถูก เพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคาของสิ่งใกลตัว  และเปนการปลุกจิตสํานึกใหเกิดความ
หวงแหนในสมบัติของสวนรวมอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางการดําเนินการจัดการเรียนรูจากประสบการณจริง ในวิชาภาษาไทย 

เรื่อง วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนรู นําไปใช 

๑. นิราศเมืองแกลง  ๑. เพื่อใหนักเรียนสามารถแตง
นิราศได 
๒. เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาใน
งานเขียนของกวีไทย 

- ครูสาธิตการแตงนิราศ 
- ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษา แลวใหนักเรียนแตง
นิราศใหเขากับสถานการณ 
- ครูใหนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความยากลําบากในการเดินทางของคนสมัยกอน 

- ครูใหนักเรียนจัดนิทรรศการแสดงแผนที่การเดินทางของสุนทรภู 
- ครูใหนักเรียนจดัแสดงผลงานการเดินทางไปทัศนศึกษา 

๒. ราชาศัพท ๑. เพื่อใหนักเรียนใชคําราชาศัพท
ไดถูกตอง 

- ครูใหนักเรียนรวบรวมคําราชาศัพทที่ปรากฏใน
รายการ    โทรทัศนและในขาวหนังสือพิมพ 
- ครูใหนักเรียนอภิปรายเปรียบเทียบการใชคํา ราชา
ศัพทในละครโทรทัศนกับในการรายงานขาวประจําวัน 

- ครูใหนักเรียนเขียนรายงานขาวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
- ครูใหนักเรียนนําเสนอผลการอภิปรายเปรยีบเทียบการใชคํา
ราชาศัพทในละครโทรทัศนกับในการรายงานขาวประจําวัน 

๓. การเขียนจดหมาย
เพื่อกิจธุระ 

๑. เพื่อใหนักเรียนเขียนจดหมาย
เพื่อกิจธุระไดถูกตอง 

- ครูใหนักเรียนวิเคราะหรูปแบบจดหมายเพื่อกิจธุระที่
รวบรวมจากแหลงตางๆ 
- ครูใหนักเรียนรวบรวมขอบกพรองและการแกไข
รูปแบบการเขียนและเนื้อหาในจดหมายที่รวบรวมจาก
แหลงตางๆ 

- ครูใหนักเรียนเขียนจดหมายทางไปรษณียถึงครูหรือบุคคลอื่น
ตามหัวขอที่ครูกําหนด โดยใชรูปแบบที่ศึกษามาแลว 
- ครูใหนักเรียนเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงครูทางอินเตอรเน็ต 
ตามหัวขอที่ครูกําหนด  โดยใชรูปแบบเดียวกับการเขียนจดหมาย
ทางไปรษณีย 

๔. การเขียนบทความ ๑. เพื่อใหนักเรียนสามารถเขียน
บทความไดถูกตอง 

- ครูใหนักเรียนแบงประเภทบทความที่รวบรวมจาก
สิ่งพิมพตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน 
- ครูใหนักเรียนวิเคราะหลักษณะบทความที่เลือกจาก
สิ่งพิมพ 

- ครูเชิญชวนใหนักเรียนเขียนบทความลงวารสารของโรงเรียน 
- ครูจัดประกวดบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานกีฬาสีที่
จัดขึ้นของโรงเรียน 



กิจกรรมทายบท 

 ๑. ใหออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มา ๑ กิจกรรม 
๒.  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 

.......................................................................................................................... 
 
แลวตรวจคําตอบของทานเปรียบเทยีบกบัคําตอบในกจิกรรมทายบทที่ ๑ วา  
ก. ทานสามารถตอบคําถามทั้งหมดไดหรือไม  ตอบไดหมดกอนเรียนหรือหลังเรียน 
ข. คําตอบกอนและหลังเรียนวิชานี้จบ เหมือนกันหรือไม เหตุใดจึงเปนเชนน้ัน 
ค. ทานยังอยากเปนครูภาษาไทยหรือไม 
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