
 
 

บทที่ ๓ 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 

การจัดหมวดหมูกิจกรรมการเรียนการสอนในบทนี ้ มีจุดประสงคเพ่ือใหครูเห็น
ลักษณะของกิจกรรมในบริบทตางๆ ดังนั้น จึงจะนําท้ังกิจกรรมในความหมายกวางและ
ความหมายแคบน้ันมาอธิบายใหเห็นภาพโดยรวม  แลวจึงจะกลาวรายละเอียดในบทตอๆ ไป 

กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถจัดแบงประเภทไดหลายรูปแบบ ไดแก 
ก. รูปแบบทีแ่บงตามลักษณะการใชกิจกรรมที่ตอบสนองจุดประสงค (บญุชม ศรีสะอาด, 

๒๕๔๑) ดังนี้ 
  (๑) ใชกิจกรรมเดียว  

อาจเปนกิจกรรมเดียวที่กําหนดไวตายตวั หรือเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง
จากที่ครูเตรียมไวหลายกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามความสนใจของนักเรียน  

เชน เน้ือเรือ่งวรรณคดี ครูอาจใชกิจกรรมการอานเนื้อเร่ืองจากหนังสือเพียง
อยางเดียว  หรือเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงจากที่เตรียมไวหลายกิจกรรม เชน การฟง
วิทยากรเลาเร่ือง   การชมวีดิทัศน  หรือการอานหนังสือ เปนตน 
  (๒) ใชหลายกิจกรรมแบบตอเน่ือง 
  อาจใชกิจกรรมหลายกิจกรรม ทีละกิจกรรม โดยเปนไปตามลําดับขัน้ตอน 
  เชน กิจกรรมแรกเปนการอานบทความ ตอมาเปนการแสดงบทบาทสมมุติ และ
ตอมาเปนการอภิปราย เปนตน 
  (๓) ใชหลายกิจกรรมแบบไมตอเน่ือง 
  อาจใชกิจกรรมหลายกิจกรรม โดยไมกําหนดตายตัววา เปนกิจกรรมใด
กอนหลัง 
  เชน การวิจารณตัวละคร ครูอาจใชทั้งการอภิปราย การโตวาที และการเขยีน
บทความ  โดยจะทํากิจกรรมใดกอนหลังก็ได 
  (๔) ใชหลายกิจกรรมแบบตอเน่ืองและไมตอเน่ือง 
  อาจใชกิจกรรมหลายกิจกรรมรวมกัน โดยมีบางสวนทีเ่ปนกิจกรรมตอเน่ือง 
  เชน การวิจารณตัวละคร ครูอาจใชทั้งการอภิปราย การโตวาท ี การเขียน
บทความ และการพูดหนาชั้น  โดยจะทํากิจกรรมใดกอนหลังก็ได   แตการเขียนบทความ และ
การพูดหนาชั้นจะตองทํารวมกัน โดยทํากิจกรรมการเขียนกอนกิจกรรมการพูด เปนตน 
 
ข. รูปแบบที่แบงตามลักษณะผูปฏิบตัิกิจกรรม  ไดแก 

 แบงเปน ๒ ประเภท (ระววิรรณ ศรีครามครัน, ๒๕๔๕) ดังนี้ 



  (๑) กิจกรรมที่มีครูเปนศูนยกลาง (Teacher Centered) 
 คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูถายทอดหรือสงผานความรูไปสูนักเรียน

โดยตรง (Direct Instructiopn) เปนรายบุคคลหรือเปนกลุม  โดยผูเรียนจะรับรู ดูตัวอยาง ตอบ
คําถาม หรือทําแบบฝกหัดตามคําแนะนาํหรือตามที่ครูมอบหมาย  ไดแก วิธีสอนแบบบรรยาย 
การสาธิต การฝกทักษะ  
  (๒) กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง (Student Centered) 

 คือ กิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนรูจักการคิดคนและแสวงหาความรูดวยตนเอง 
โดยครูเปนผูกําหนดปญหา สถานการณหรือสภาพแวดลอม  มี ๔ ประเภท ดังนี้ 

     (๒.๑) การสอนตามเอกัตภาพ (Individualized Instruction)  ไดแก บทเรียนแบบ
โปรแกรม (Programmed Instruction), เคร่ืองมือชวยสอน (Teaching Machine),  คอมพิวเตอร
ชวยสอน (Computer-Assisted Instruction, CAI),  ชุดการเรียนการสอนเปนรายบุคคล 
(Personalized-System of Instruction) 

     (๒.๒) การสอนโดยออม (Indirect Instruction)  ไดแก  การสอนแบบสืบหาความรู 
(Inquiry Model),  การสอนแบบคนพบ (Discovery Learning Model),    การสอนมโนทัศน 
(Concept Attainment Model), การสอนความคิดสรางสรรค (Creative Thought Model) 

     (๒.๓) การสอนใหผู เ รียนมีปฏิสัมพันธและเรียนในลักษณะกลุม (Interactive  
Instruction and Cooperative Learning)   ไดแก  การอภิปรายกลุม  (Group Discussion), 
การจัดทําโครงการ (Group Project),  การจัดกลุมยอย (Small-Group), การจัดศูนยการเรียน 
(Learning Center),    การเรียนเปนกลุมที่ใชผลสัมฤทธิ์ (Student Teams-Achievement 
Divisions,  STAD) ,     การ เ รียนเปนกลุ ม เนนที่ เ กมและการแข งขัน  (Team-Games-
Tournaments, TGT),    จ๊ิกซอว II (Jigsaw II),  การเรียนเปนกลุมที่เสริมการเรียนแบบ
เอกัตภาพ (Team-Assisted Individualization, TAI),  กลุมการเรียนที่สงเสริมการอานและการ
เขียน (Cooperative Integrated Reading and Composition, CIRC),  กลุมการเรียนแบบ
สืบสวน (Group Investigation),  การเรียนรวมกันเปนกลุม (Learning Together)  

     (๒.๔) การสอนใหผูเรียนมีประสบการณจริง (Experiential Instruction)  ไดแก การ
แสดงบทบาทสมมติ (Role Play), การใชสถานการณจําลอง (Simulation), การใชเกม 
(Games), การจัดทัศนศึกษา (Field Trip), การจัดตั้งชมรมวิชาการ (Club)   

 แบงเปน ๓ ประเภท (ชาญชัย ยมดิษฐ, ๒๕๔๘) ดังนี้ 
  (๑) กิจกรรมที่ครูเปนศนูยกลาง 
 คือ กิจกรรมที่ครูปฏิบตัิกิจกรรมเปนสวนใหญ 

  (๒) กิจกรรมที่นักเรียนเปนศนูยกลาง 
 คือ กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมเปนสวนใหญ 

  (๓) กิจกรรมที่ครูและนักเรยีนเปนศูนยกลาง 
 คือ กิจกรรมที่ครูกับนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเทากัน 



ค. รูปแบบทีแ่บงตามวตัถุประสงคในการพัฒนาผูเรียนและมาตรฐานการประเมิน
ภายนอก (สุวิทย  มูลคํา และอรทัย มูลคํา, ๒๕๔๕) ดังนี้ 

  (๑) กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ  
  ไดแกการจัดการเรียนรู แบบบรรยาย, แบบอภิปราย, โดยใชการแสดงละคร,
แบบสาธติ, แบบแสดงบทบาทสมมุติ, แบบสถานการณจําลอง, โดยใชเกม, เนนกระบวนการ, 
โดยกระบวนการกลุม, โดยใชเทคนิค TGT, โดยใชเทคนิค STAD, โดยใชเทคนิค JIGSAW,  
แบบรวมมือ, แบบบูรณาการ,  แบบ STORYLINE, แบบมุงประสบการณภาษา, แบบชีแ้นะ, 
แบบ SQ ๓R   

 (๒) กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  
ไดแกการจัดการเรียนรู แบบไตรสิกขา, โดยสรางศรัทธาและโยนโิสมนสิการ, 

โดยการทําคานิยมใหกระจาง, ตามขั้นทัง้สี่ของอริยสัจ, เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ, โดยใชนิทาน, 
โดยใชกระบวนการสรางนิสัย, โดยใชกระบวนการเผชญิสถานการณ, เพ่ือพัฒนาจริยธรรม, แบบ
เบญจขันธ, แบบซักคาน 

     และการเรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 ไดแกการจัดการเรียนรู แบบเอกัตภาพ, แบบศูนยการเรียน, แบบโครงงาน, โดย

ใชบทเรียนแบบโปรแกรม, โดยใชบทเรยีนโมดูล, โดยใชชุดการสอน, โดยใชชุดการสอน, โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน, โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและธรรมชาติ, โดยการไปทัศนศึกษา 

 (๓) กิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
  ไดแกการจัดการเรียนรู แบบอุปนัย, แบบนิรนัย, แบบทดลอง, แบบ KWL,แบบ
สืบสวนสอบสวน, แบบวิทยาศาสตร, แบบแกปญหา, แบบแกปญหาโดยใชสารสนเทศ, แบบใช
คําถาม, แบบกรณีศึกษา, แบบสรางสรรค, แบบสรางสรรคความรู, แบบระดมสมอง, แบบซิเน
คติกส, แบบสืบเสาะหาความรูเปนกลุม, แบบจัดกรอบมโนทัศน, แบบการพยากรณ,โดยใชผัง
ความรูแบบวี, แบบคนพบ, แบบ ๔ MAT, แบบวรรณี  

 แตเน่ืองจากความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชานี้ มีทัง้ความหมายกวาง
และความหมายแคบ อีกทั้งเพ่ือใหครูสามารถจัดกิจกรรมภายใตเง่ือนไขของเนื้อหา เวลา 
จํานวนหรือสถานที่ไดอยางหลากหลาย  ดังนั้น รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถ
นํามาใชหรือนํามาประยุกตใชกับวชิาภาษาไทยในวิชาน้ีจะจัดแบงเปน ๒ รูปแบบใหญ ไดแก 

๑. รูปแบบทีเ่ปนระบบการจัดการเรียนการสอน (เปนกิจกรรมในความหมายกวาง) 
๒. รูปแบบทีเ่ปนลักษณะของกิจกรรม (เปนกิจกรรมในความหมายแคบ)   
โดยแตละรูปแบบมีรูปแบบยอยและตวัอยางกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

รูปแบบทีเ่ปนระบบการจดัการเรียนการสอน 
  รูปแบบที่เปนระบบการจดัการเรียนการสอน คือ กิจกรรมการเรียนการสอนในบริบท
ของภาพรวมของประสบการณที่ครูจัดขึ้น มีดังนี้ 



  (๑) รูปแบบการสอน 
  รูปแบบการสอนหรือรูปแบบการเรียนการสอน (Model) นั้น เปนการจัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยผสมผสานวิธีสอนแบบตางๆ เขาดวยกัน แลวจัดลําดับการสอน
ใหม (สนิท สตัโยภาส, ๒๕๔๗) แตก็เปนระบบตามหลักทฤษฎีหลกัการตางๆ โดยจะมีขั้นตอน
หรือกระบวนการในการเรียนการสอนที่สามารถชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้นๆเปนไปตาม
หลักการหรือแนวคิดตางๆ  สามารถพิสูจนไดวามีประสิทธิภาพ ใชเปนแบบแผนในการเรียนการ
สอนใหบรรลวุตัถุประสงคเฉพาะในรูปแบบนั้นๆ ได โดยมีองคประกอบสําคัญ (ทิศนา แขมณี, 
๒๕๕๐) ดังนี้ 

(๑) มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อทีเ่ปนพ้ืนฐานหรือเปน
หลักการของรูปแบบการสอนนั้นๆ 

(๒) มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักการที่ยึดถือ 

(๓) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององค 
ประกอบของระบบ ใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบ 

(๔) มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธสีอน และเทคนคิการสอนตางๆ อันจะ
ชวยใหกระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
รูปแบบการเรยีนสอนที่สามารถนํามาใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาไทย ไดแก 
 - รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน (Concept Attainment Model) 

- รูปแบบการเรียนการสอน โดยการนําเสนอมโนทัศนกวางลวงหนา (Advance 
Organizer Model) 

- รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟก (Graphic Organizer 
Instructional) 

- รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม 
(Instructional Model Based on Affective Domain by Bloom and Others) 

- รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักคาน (Jurisprudential Model) 
- รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัขิองเดวีส (Davies’ Instructional 

Model for Psychomotor Domain) 
- รูปแบบการเรียนการสอนทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณของสุมน อมร
วิวัฒน 

  (๒) วิธีสอน 
วิธีสอน คือ ขั้นตอนหรือกิจกรรมของวิธกีารหลักที่เปนแนวทางใหผูสอนนําไป

ประยุกตใชถายทอดความรูและประสบการณในสถานการณจริง (ชาญชัย ยมดิษฐ, ๒๕๔๘)   



วิธีสอนนี้อาจแตกตางกันไปตามองคประกอบและสิ่งแวดลอมของการจัดการเรียนการสอน  วิธี
สอนที่สามารถนํามาใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ไดแก 

- วิธีสอนโดยใชการบรรยาย (Lecture) 
- วิธีสอนโดยใชการสาธติ (Demonstration) 
- วิธีสอนโดยใชการนิรนัย (Deduction) 
- วิธีสอนโดยใชการอุปนัย (Induction) 
- วิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 
- วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง (Simulation) 
- วิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน (Learning Center) 
- วิธีสอนโดยใชโครงงาน (Project) 
- วิธีสอนโดยใชบทเรยีนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction) 

 (๓) กระบวนการตางๆ ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน 
  กระบวนการที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน หมายถึง แนวความคิดในการจัดการ
เรียนการสอนอยางเปนกระบวนการ คอืมีขั้นตอนเปนลําดับชัดเจน (ทิศนา แขมณี, ๒๕๕๐) 
กระบวนการที่สามารถนํามาใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ไดแกกระบวนการ
ตางๆ (กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๔) เชน 

- ทักษะกระบวนการ ๙ ขั้น 
- กระบวนการสรางความคดิรวบยอด 
- กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
- กระบวนการแกปญหา 
- กระบวนการสรางความตระหนัก 
- กระบวนการปฏิบัต ิ
- กระบวนการเรียนภาษา 
- กระบวนการกลุม 
- กระบวนการสรางคานิยม 
- กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ 
- กระบวนการสืบสวนสอบสวน 
 

รูปแบบทีเ่ปนลักษณะของกิจกรรม  
  รูปแบบที่เปนลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมการเรียนการสอนในบริบทของกิจกรรม
ยอย โดยแบงประเภทไดหลายลักษณะ ดังนี้ 

 ก. แบงตามลักษณะการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 



(๑) ประเภทการแขงขัน  คือ กิจกรรมที่เนนการชิงเอาชนะกัน  ตามกติกาที่
กําหนดขึ้น  ทั้งน้ี อาจเปนกิจกรรมที่แขงกับเวลา แขงกับตนเอง หรือแขงกับผูอ่ืน  กิจกรรม
ประเภทการแขงขัน ไดแก 

- การแขง เชน  แขงตอบปญหา  แขงเขียนคํา  โตวาที   
- การประกวด เชน ประกวดแตงกลอน ประกวดสุนทรพจน 
- การเลนเกม เชน  เกมเตมิคํา  เกมจับคู  เกมตอกลอน 

(๒) ประเภทการแสดง คือ กิจกรรมที่เนนใหนักเรยีนไดแสดงออก อาจเปน
ทางการพูด หรือทางการเคลื่อนไหวรางกาย  โดยอาจเปนการแสดงเพียงคนเดียวหรือหลายคน   
กิจกรรมประเภทการแสดง ไดแก 

- โตวาที   
- แสดงละคร   
- พูดหรืออานหนาชั้น   
- สรุปผลการอภิปราย 

(๓) ประเภทการใชความคิด คือ กิจกรรมที่เนนใหนักเรียนใชความคิดใน
ลักษณะตางๆ ตามโจทยหรือเง่ือนไขที่ครูกําหนด  กิจกรรมประเภทการใชความคิด  ไดแก 

 - ปริศนาคําทาย 
 - การประชุมอภิปราย 

- การจับใจความสําคัญจากเพลง  
 - การแสดงความคิดเห็นจากสถานการณจําลอง 
(๔) ประเภทการคนควารวบรวม   คือ กิจกรรมที่เนนใหนักเรยีนไดสืบคน คนหา 

รวบรวมประสบการณหรือขอมูลตางๆ  กิจกรรมประเภทการคนควารวบรวม ไดแก 
 - การตัดขาว 
 - การไปทัศนศึกษา 
 - การจัดทําสมุดภาพคําศัพท 
 - การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
(๕) ประเภทการสรางผลงาน  คือ กิจกรรมที่เนนใหนักเรียนจัดทําผลงาน

ของตนหรือของกลุม เพ่ือฝกนําความรูที่เรียนรูไปปฏิบตัิ หรือเพ่ือการประเมินผลการเรียนรู  
กิจกรรมประเภทการสรางผลงาน ไดแก 

 - การจัดปายนิเทศ 
 - การเขียนจดหมาย 

- การแตงคําประพันธหรือเพลง 
 - การวาดภาพประกอบเรื่องราว 

 ข. แบงตามลักษณะการจัดหลักสูตร 



  (๑) กิจกรรมในหลักสูตร คือ กิจกรรมที่ปรากฏในมาตรฐานการเรียนรูแตละ
สาระการเรียนรู  ดังนี้ 

      สาระที่ ๑ การอาน  กิจกรรมไดแก 
- การอานในใจ 
- การอานออกเสียง 

      สาระที่ ๒ การเขียน กิจกรรมไดแก 
- การเขียนแผนผัง 
- การเขียนเรยีงความ 
- การวาดรูปตามจินตนาการ 

      สาระที่ ๓ การฟง ดู พูด กิจกรรมไดแก 
- การชมวีดิทศัน 
- การพูดเลาเร่ือง 
- การจับใจความจากการฟง 

      สาระที่ ๔ หลักการใชภาษา กิจกรรมไดแก 
  - การทําโครงงาน 
  - การแตงคําประพันธ 
  - การเลนเกมหลักภาษา 

      สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม กิจกรรมไดแก 
  - การแสดงละคร 
  - การอภิปรายกลุม 
  - การวาดภาพจากเน้ือเร่ือง 

(๒) กิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ กิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมในหลักสูตร 
ไดแก 

 - การเขาคาย 
- การไปทัศนศึกษา 
- การจัดนิทรรศการ 

 - การประกวดแขงขัน 
  - การจัดตั้งชมรมหรือชุมนุม 

 ค. แบงตามจํานวนผูเรียน 
(๑) กิจกรรมเด่ียว คือ กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัตคินเดียว ไดแก 

- การพูดเลาเร่ือง   
- การอานออกเสียง 
- การแตงคําประพันธ   

 (๒) กิจกรรมคู คือ กิจกรรมที่นักเรียนจับคูกับเพ่ือนปฏิบัติงานดวยกัน ไดแก 



- การเลานิทาน   
- การถอดคําประพันธ 
- การแสดงบทบาทสมมุต ิ

 (๓) กิจกรรมกลุม คือ กิจกรรมที่นักเรียนจํานวนตั้งแต ๓ คนขึ้นไป แตไมเกิน
คร่ึงหนึ่งของหองเรียน ปฏิบัติงานรวมกนั ไดแก 

- การอภิปราย   
- การทําโครงงาน  
- การแสดงบทบาทสมมุติ  

 (๔) กิจกรรมหอง คือ กิจกรรมที่นักเรียนทั้งหองเรียนปฏิบัติงานรวมกัน ไดแก 
  - การออกราน 
  - การแสดงละคร 
  - การจัดนิทรรศการ 

(๕) กิจกรรมระดับชั้น คือ กิจกรรมที่นักเรียนแตละหองในระดับชั้นเดียวกัน
ปฏิบัติงานรวมกัน ไดแก 

 - การโตวาท ี
 - การประกวดแขงขัน 
 - การแสดงเพลงพื้นบาน 
 (๖) กิจกรรมโรงเรียน คือ กิจกรรมที่นักเรียนทั้งโรงเรียนปฏิบตัิรวมกัน ไดแก 
 - การจัดนิทรรศการ 
 - การประชุมวชิาการ 
 - กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ 
 
 

 ง. แบงตามลักษณะสถานที่ 
(๑) กิจกรรมในหองเรียน คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหองเรียน ไดแก  
 - การเขียนเรยีงความ 
 - การอานทํานองเสนาะ 
 - กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 (๒) กิจกรรมในโรงเรียน คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกหองเรียน แตอยูในบริเวณ

ของโรงเรียน ไดแก 
  - การปราศรัย 
  - การชมวีดิทศัน 
  - การจัดปายนิเทศ  



(๓) กิจกรรมนอกโรงเรียน คือ กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบตัิการภายนอกโรงเรียน 
ไดแก  

  - การสัมภาษณ 
  - การไปทัศนศึกษา 
  - การดูขาวทางโทรทัศน 
 
อยางไรก็ดี  กิจกรรมบางกิจกรรมอาจมีลักษณะที่คาบเกี่ยวกันหลายลักษณะ เชน “การ

อภิปราย” ซึ่งเปนกิจกรรมประเภทแสดง  แตนักเรียนก็ไดใชการคิดวิเคราะหและคนควารวบรวม
ความรู   และหากไดมีการรวบรวมขอสรุปจากการอภิปรายมาจัดเก็บเปนเอกสารหรือจัดแสดง
นิทรรศการ  กิจกรรมนี้ก็เขาขายเปนกิจกรรมประเภทสรางผลงานไดดวย       หรอื “การแตงคํา
ประพันธ” ซึ่งสามารถจัดขึ้นภายในหองเรียน ก็อาจเปนกิจกรรมภายนอกโรงเรียนได ถา
นักเรียนแตงคาํประพันธนั้นที่บาน เปนตน    นั่นหมายถึงวา กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง จะจัดเปน
ประเภทใดนั้นขึ้นอยูกับการปฏิบัตใินแตละคร้ัง  ไมไดมีกําหนดแนนอน   การจัดแบงประเภท
ขึ้นมาดังกลาวขางตนน้ี มีจุดประสงคเพ่ือใหเห็นลักษณะเดนเม่ือจัดกิจกรรมน้ันๆ ขึ้น  และเพื่อ
เปนแนวทางใหครูสามารถประยุกตใชกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงใหเกิดความหลากหลาย   และ
สามารถคิดสรางสรรคกิจกรรมอ่ืนๆ ในบริบทที่คลายคลงึกันได 

 
 
 

กิจกรรมทายบท 

๑. นอกเหนือจาก “รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย” ที่ปรากฏ
ในบทเรียนแลว  ทานคนควาพบรูปแบบอ่ืนๆ อยางไรบาง   

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

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

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

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

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

 

๒. นอกเหนือจาก “รูปแบบที่เปนลักษณะของกิจกรรม” ที่ปรากฏในบทเรียนแลว  
ทานคิดวา เราจะสามารถจัดรูปแบบกิจกรรมยอยตางๆ เปนรูปแบบอ่ืนๆ ได
อยางไรบาง 



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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


