
 
 

บทที่ ๘ 

การจัดกิจกรรมตามลักษณะสถานที่ 
การจัดแบงประเภทของกิจกรรมตามลักษณะสถานที่  เปนการจัดเตรียมกิจกรรม โดย

ใชประโยชนจากบริเวณสถานที่ตางๆ ทั้งภายในหองเรียน ในโรงเรียนตลอดจนภายนอก
โรงเรียน  รวมถึงการใชวัสดุอุปกรณในสถานที่นั้นๆ   ทั้งน้ี กิจกรรมบางกิจกรรมเม่ือจัดใน
สถานที่หน่ึงอาจเปนรูปแบบหนึ่ง แตเม่ือนําไปจัดอีกสถานท่ีหน่ึงยอมมีขอควรคํานึงแตกตางกัน
และอาจไดผลการเรียนรูที่แตกตางกันได  ลักษณะของสถานที่ที่นํามาจัดกิจกรรมมีหลาย
ลักษณะ  ดังนี้ 

๑. กิจกรรมในหองเรียน 
๒. กิจกรรมในโรงเรียน 
๓. กิจกรรมนอกโรงเรียน 

โดยแตละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. กิจกรรมในหองเรียน 
กิจกรรมที่จัดอยูในประเภทนี้ คือ กิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นภายในหองเรียน  พ้ืนที่และ

วัสดุอุปกรณในหองเรียนที่นํามาจัดกิจกรรมได ไดแก 

๑.๑ บริเวณหนาชั้นเรียน 
 เปนพ้ืนที่ที่ครูสวนใหญใชจัดกิจกรรมทั้งของครูและของนักเรียน เชน การสาธิต 

การพูดหนาชั้น  การแสดงบทบาทสมมุติ เปนตน  เพราะเปนพื้นที่ที่จัดเตรียมใหมีบริเวณกวาง
ที่สุดในหอง  นักเรียนสวนใหญจะมองเห็นชัดเจน   ยกเวนชวงพื้นที่ดานลางของหนาชั้นเรียนที่
ความสูงตั้งแตระดับโตะนักเรียนตัวหนาถึงพ้ืน   ซึ่งนักเรียนขางหลังจะมองไมเห็น    ดังน้ัน 
หากเปนกิจกรรมที่ตองเห็นรายละเอียดหรือมีสื่อที่มองเห็นไดยาก  ครูอาจใหนักเรียนที่นั่งขาง
หลังขยับเขามาใกลหรือครูนําส่ือเขาไปใกลนักเรียนมากขึ้น     เวลาจัดลําดับการนั่งก็ควรให
นักเรียนที่ตัวสูงน่ังขางหลังหรือดานขางเพ่ือจะไดไมบังสายตาของเพื่อน     แตก็ควรระวังดวย
วา นักเรียนที่นั่งขางหลังตองไมมีปญหาเรื่องสายตา เชน สายตาสั้น หรือสายตาเอียง เปนตน    

 

 

 

 

 
  



 

๑.๒ กระดานหนาชั้น 
 เปนพื้นที่ที่ใชเขียนตัวหนังสือ ติดรูปภาพ หรือติดอุปกรณอ่ืนๆ ระดับของ

ตัวหนังสือหรือส่ือจะอยูระดับสายตาหรือเหนือระดับสายตาเล็กนอย นักเรียนสามารถรวม
กิจกรรมไดโดยการอาน การดูหรือออกมารวมกิจกรรมหนาชั้น   เชน  การออกมาเติมคํา การ
วาดภาพบนกระดาน การเขียนหรือติดกระดาษรายงานสรุป เปนตน   โดยมากครูผูสอนแตละ
วิชาจะใชกระดานรวมกัน     ดังน้ัน เม่ือหมดคาบเรียนจึงตองทําความสะอาดกระดาน  เพื่อวิชา
ตอไปจะไดใชประโยชนได   ทําใหขอมูลตางๆ ไมอยูถาวร  นักเรียนจึงตองคอยจดเนื้อหาบน
กระดานเก็บไวหรือครูตองดําเนินกิจกรรมใหเสร็จส้ินภายในคาบเรียนนั้น   ครูจึงควรวางแผนถึง
ระยะเวลาการใชกระดาน  จัดเตรียมอุปกรณสําคัญเขียนที่ชัดเจนหรืออุปกรณสําหรับติดกระดาน 
เชน แถบกาว เปนตน   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ โตะเกาอ้ีนักเรียน 
 เปนพ้ืนที่และอุปกรณที่เคลื่อนที่โยกยายได โดยนักเรียนจะใชสําหรับทํางาน

สวนบุคคล หรือจัดใหมเปนการทํางานคูหรือทํางานกลุม   ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของเกาอ้ีที่มีอยู  
สวนใหญมักจัดใหนักเรียนน่ังคูกันเปนแถวตอน  โดยเวนชองทางเดินทุกๆ สองแถว ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๔ ทางเดินระหวางโตะนักเรียน 
 เปนพ้ืนที่ที่จัดใหนักเรียนสามารถเดินออกมารวมกิจกรรมหนาชั้นหรือภายใน

ชั้นไดโดยสะดวก  แตหากเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความเร็ว เชน การแขงขัน หรือเกม เปนตน  
ครูควรเวนชองทางเดินใหกวางขึ้น เพ่ือใหนักเรียนเคลื่อนไหวสะดวกและเกิดความปลอดภัย  
นอกจากน้ี ยังเปนพ้ืนที่ที่ครูใชเดินระหวางการสอนหรือระหวางนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไดอีก
ดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๕ หนาตาง 
 หนาตางแตละโรงเรียนมีหลายรูปแบบ เชน เปนบานเกล็ด เปนหนาตางกระจก  

เปนหนาตางไม เปนตน  บางโรงเรียนก็อาจจะเปดรับลมและแสงแดดตลอดทั้งวัน  แตบาง
โรงเรียนก็ปดไวตลอดเวลาเพราะตองเปดเครื่องปรับอากาศ   ประโยชนของหนาตางที่มีพ้ืนที่ที่
ไมไดใชสอยครูอาจใหนักเรียนติดผลงานการทํากิจกรรม เชน ภาพวาด บทกลอน   คําขวัญ เปน
ตน    หรือบางเวลาอาจเปดหนาตางใหนักเรียนไดเห็นหรือฟงเสียงจากสถานที่ภายนอก เพ่ือ
สรางจินตนาการหรือเพ่ือความผอนคลาย เชนในกิจกรรมการแตงคําประพันธ หรือการเขียนเชิง
สรางสรรค เปนตน 

 

 

 

 

 

 

๑.๖ ปายนิเทศในหองเรียน 

 

 



 เปนพ้ืนที่ที่นักเรียนสามารถใชแสดงผลงานหรือแลกเปลี่ยนขอมูลสาระความรู
หรือขาวสารได บางครั้งอาจอยูหนาหองหรือหลังหอง และอาจมีจํานวนหลายปาย   ครูอาจ
มอบหมายใหนักเรียนจัดปายนิเทศรายบุคคลหรือเปนกลุมตามเทศกาลหรือหมุนเวียนกันจัด
ตลอดปการศึกษา  เชน การติดขาว การจัดแสดงผลงานของสุนทรภู เปนตน    

๑.๗ ผนังหองเรียน 
 เปนพื้นที่ที่อยูรอบดานของนักเรียน  ซึ่งบางครั้งอาจมีรูปภาพหรือขอความติด

ไวถาวร  เชน คําประพันธที่มีขอคิด บททองจํา เปนตน   หรือครูอาจจัดกิจกรรมใหนักเรียนจัด
แสดงผลงานตลอดทั้งป     

๑.๘ ชั้นวางของหลังหองเรียน 
 เปนอุปกรณที่อาจมีอยูแลวหรือครูจัดหามาเพ่ิมเติม  เพ่ือใชวางผลงาน หนังสือ 

หรืออุปกรณสําหรับการสอนตางๆ  เชน ใชวางพจนานุกรมสําหรับการคนควา  ใชวางหนังสือ
อานนอกเวลา  หรือใชวางบัตรคํา เปนตน  

๑.๙ พ้ืนที่กลางหองเรียน 
 เม่ือนําโตะและเกาอ้ีไปจัดเก็บไวดานขางหอง  ครูก็จะมีพ้ืนที่ที่กวางขึ้นสําหรับ

ใหนักเรียนทํากิจกรรมเปนกลุมหรือเปนกิจกรรมหอง  เชน ใหนักเรียนแบงกลุมยอย  ให
นักเรียนลอมวงใหญ ใหนักเรียนเขาแถวเลนเกม  เปนตน   โดยนักเรียนอาจตองถอดรองเทา
หรือน่ังกับพน เพ่ือใหทํากิจกรรมตางๆ ไดสะดวกขึ้น 

๒. กิจกรรมในโรงเรียน 
กิจกรรมที่จัดอยูในประเภทนี้ คือ กิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นภายนอกหองเรียน แตยังอยู

ในบริเวณโรงเรียน   พ้ืนที่ที่ครูสามารถจัดกิจกรรมได ไดแก 

๒.๑ ทางเดินหนาหองเรียน 
 เปนพ้ืนที่ที่ใกลหองเรียนที่สุด  ครูอาจใชเปนพ้ืนที่สํารองเม่ือพ้ืนที่ภายในหอง

ไมเพียงพอ  หรืออาจใชเปนพื้นที่ชั่วคราวในการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  แตควรระมัดระวังไมสงเสียง
รบกวนหองขางเคียง   บางพื้นที่อาจมีลักษณะเปนทางเดินยาวเหมาะสําหรับการทํากิจกรรม
แนวยาวหรือการเขาแถวตอน   บางพื้นที่อาจมีปายนิเทศหรือผนังวางใหจัดนิทรรศการหรือติด
ภาพวาด ปายประชาสัมพันธตางๆ   บางคร้ังอาจมีกิจกรรมระหวางหองเรียนโดยใชพ้ืนที่รวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

๒.๒ หนาเสาธง 
 เปนพ้ืนที่ที่นักเรียนไดมีโอกาสแสดงตนหนาที่ประชุมชน  ประกอบดวย

ผูบริหารโรงเรียน คณะครู  เพ่ือนนักเรียน นักเรียนรุนพ่ีและรุนนอง อาจมีผูปกครอง รวมถึง
บุคลากรอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน  กิจกรรมสวนใหญจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงตนหรือแสดง
ความสามารถของกลุม  เชน การกลาวสุนทรพจน  การอานคําประพันธ การพูดประชาสัมพันธ 
เปนตน  ครูอาจจัดกิจกรรมในชวงเชาหรือในชวงโอกาสพิเศษตางๆ ใหนักเรียนไดใชทักษะการ
สื่อสารในสถานการณจริง 

 
 
 
 
 
 

๒.๓ หองปฏิบัติการ 
 เปนพ้ืนที่ที่สรางมาเพื่อการปฏิบัติของนักเรียน เชน หองปฏิบัติการทางภาษา 

หองโสตทัศนศึกษา เปนตน   โดยจะมีสื่ออุปกรณที่จําเปนตางๆ เตรียมพรอมไวใหนักเรียนเขา
มาใชในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน   เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร  หนังสืออานนอกเวลา  แผนผัง
ฉันทลักษณรอยกรอง  เปนตน  หรือมีพ้ืนที่ที่จัดไวใหเหมาะสําหรับทํากิจกรรมที่เคลื่อนไหวได
โดยสะดวก เชน ไมมีโตะเกาอ้ี หรือมีแตโตะขนาดเล็กที่นักเรียนตองน่ังขัดสมาธิกับพ้ืน เปนตน   
หองปฏิบัติดังกลาวน้ีจะทําใหครูสามารถจัดเตรียมกิจกรรมที่มีอุปกรณตางๆ ไวไดลวงหนา  เม่ือ
ถึงคาบเรียนนักเรียนก็สามารถเขามาดําเนินการกิจกรรมตางๆ ไดทันที  

 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

๒.๔ หองสมุด 
 เปนแหลงคนควาและแหลงการเรียนรูสําคัญที่มีหนังสือหรือเอกสารสิ่งพิมพ

ตางๆ อยูหลากหลาย  ครูอาจใหนักเรียนคนควาความรูโดยพานักเรียนมาที่หองสมุดในคาบ
เรียน หรือมอบหมายเปนงานคนควานอกเวลาเรียน  หองสมุดบางแหงอาจมีสื่อสารสนเทศอ่ืนๆ 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของครู เชน เคร่ืองคอมพิวเตอรสื่อประสม เครือขายอินเทอรเน็ต เปน
ตน   นอกจากนี้ ครูยังอาจใชเปนพื้นที่จัดแสดงผลงานหรือจัดนิทรรศการใหความรูตางๆ 
เพ่ิมเติมได เพราะมีนักเรียนและครูมาใชบริการที่พ้ืนที่นี้อยางหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 

๒.๕ สวนตนไม 
 เปนสถานที่ที่จะทําใหนักเรียนไดรับบรรยากาศที่แตกตางจากหองเรียน  เพราะ

มีพ้ืนที่สีเขียวที่ทําใหเกิดความผอนคลายและความเบิกบานใจ  โดยแตละโรงเรียนอาจมีรูปแบบ
สวนแตกตางกัน  การจัดกิจกรรมก็ปรับไปตามสถานที่ของแตละโรงเรียน  เชน อาจเปนการ
ปลูกพืชพรรณไมจากวรรณคดี  การติดคําขวัญที่ตนไมในสวนดอกไม เปนตน  หรือครูอาจจัด
กิจกรรมนอกนอกเรียนที่สวนของโรงเรียน เชน การแตงกลอนในสวน การกลาวสุนทรพจน เปน
ตน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๖ สนามกีฬา 
 เปนสถานที่ที่มีลักษณะโลงกวาง  เหมาะสําหรับการจัดกิจกรรมที่ตองใชพ้ืนที่

มากๆ เชน การแบงกลุม การเลนเกม การเขาแถว การละเลน  เปนตน   สิ่งที่ครูควรคํานึงถึง
ไดแก พ้ืนของสนามเปนสนามหญา เปนพื้นดินหรือเปนพื้นปูน  มีความปลอดภัยหรือไม   หาก

 

 



ไมมีหลังคาเวลาจัดกิจกรรมนักเรียนจะรอนหรือไม ตองการเคร่ืองขยายเสียงหรือโทรโขงหรือไม 
เปนตน 

 
 
 
 
 

๒.๗ หองประชุม 
 เปนสถานที่ที่เหมาะสําหรับกิจกรรมกลุมใหญ  เชน การฟงการบรรยาย  การ

ชมการแสดง เปนตน  เพราะมีสื่ออุปกรณตางๆ เชน เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองฉายภาพ แสงไฟ 
เปนตน  กิจกรรมที่จัดขึ้นมักมีการเตรียมการลวงหนา มีกําหนดการ  มีการฝกซอมและการ
ซักซอมเพ่ือใหกิจกรรมในวันจริงมีความราบร่ืน 

 
 
 
 
 

๒.๘ ปายประชาสัมพันธ 
 เปนพ้ืนที่สําหรับประชาสัมพันธขาวสารหรือจัดแสดงผลงานนักเรียน เชน จัด

ปายนิเทศประวัติผูแตง  ติดผลงานบทกลอนที่ชนะการประกวด เปนตน   ทั้งน้ี เพ่ือใหนักเรียน
คนอ่ืนหรือผูปกครองไดเห็นผลการจัดกิจกรรม  ทําใหครูสามารถประเมินผลกิจกรรมไดและ
นักเรียนเจาของผลงานไดเกิดความภูมิใจอีกดวย 

 
 
 

๒.๙ เวทีการแสดง 
 เปนพื้นที่ที่จัดไวสําหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแสดงตางๆ เชน การแสดง

ศิลปะพื้นบาน  การแสดงปาฐกถา  การสัมมนา  เปนตน   สถานที่ตั้งมักอยูในสวนที่ผูชมการ
แสดงสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวตางๆ บนเวทีไดสะดวก   เหมาะสําหรับการจัดกิจกรรม
ที่ตองการผูชมปริมาณมาก   โดยครูอาจจัดใหนักเรียนแสดงในชวงเวลาพักหรือหลังเลิกเรียน  
เพ่ือใหครู นักเรียนหรือผูปกครองไดมีโอกาสเขาชม 

 
 
 

  

  

  

 



 
 

 

๓. กิจกรรมนอกโรงเรียน 
กิจกรรมที่จัดอยูในประเภทนี้ คือ กิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นภายในหองเรียนได  พ้ืนที่

และวัสดุอุปกรณในหองเรียนที่นํามาจัดกิจกรรมได ไดแก 

๓.๑ รั้วและกําแพง 
 เปนปายประชาสัมพันธขนาดใหญแบบหนึ่ง ซึ่งจะชวยขยายกลุมผูชมผลงาน

กวางขวางขึ้น  นอกเหนือจากบุคลากรในโรงเรียน   กิจกรรมที่ใชแสดงผลงาน เชน การวาด
ภาพ  การเขียนคําขวัญหรือคําประพันธ เปนตน 

๓.๒ บาน 
 เปนแหลงการเรียนรูแหงหน่ึงที่อยูใกลตัวนักเรียนมากที่สุด   นักเรียนอาจใช

ประโยชนจากสมาชิกในครอบครัว  วิทยุ โทรทัศนหรือเครื่องคอมพิวเตอรในบาน  เพ่ือนบาน 
หรือสถานที่แวดลอมเพ่ือสรางผลงานหรือเพ่ือเก็บขอมูลมาใชประกอบการปฏิบัติกิจกรรม เชน 
การสัมภาษณบุคคล  การวาดภาพ  การเขียนบรรยาย การฟงหรือดูขาว  เปนตน 

๓.๓ วัด 
 เปนแหลงการเรียนรูที่มีขอมูลเก่ียวกับพระสงฆ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 

รวมถึงคานิยมตางๆ   บางแหงอาจเปนแหลงพิพิธภัณฑหรือภูมิปญญาทองถิ่นอีกดวย 
๓.๔ ตลาด 
 เปนแหลงการเรียนรูที่ประกอบดวยสินคาและบริการตางๆ ซึ่งบางแหงอาจเปน

สถานที่ขายของขนาดเล็ก แตบางแหงอาจมีสินคามากมายและพื้นที่กวางขวางเปนศูนยการคา
หรือหางสรรพสินคา  กิจกรรมที่จัดจะอาศัยความหลากหลายของสิ่งของ ผูคนและสถานที่ที่
หลากหลาย  เชน การสัมภาษณบุคคล  การสํารวจการใชภาษา  การวาดภาพตามสภาพ  การ
เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของสังคม  เปนตน 

๓.๕ สถานที่ทองเท่ียว 
 เปนสถานที่ที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละทองถิ่น  ซึ่งเกี่ยวของกับ

ความแตกตางทางดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม คานิยม การใชภาษา  กิจกรรมที่จัดขึ้น
อาจใชประโยชนจากสถานที่ทองเที่ยวน้ันๆ เชน หากเปนโบราณสถานก็เชื่อมโยงกับประวัติ
วรรคดี  หากเปนแมน้ําหรือภูเขาซึ่งเปนแหลงธรรมชาติก็เชื่อมโยงกับการเขียนตามจินตนาการ 
เปนตน  ครูอาจจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดรับรูหรือพบเห็นสถานที่ทองเที่ยวของทองถิ่นอ่ืนได 
เชน การจัดทัศนศึกษา  การฉายวีดิทัศน การสืบคนขอมูลจากเครือขายอินเทอรเน็ต  เปนตน 

๓.๖ สถานที่ราชการ 



 เปนสถานที่ที่มีความเปนทางการ  เปนแหลงของภาษามาตรฐานหรือเอกสารที่
เปนแบบแผน  รวมถึง อาจเปนสถานที่ที่ จัดแสดงผลงานบุคคลหรือแสดงเร่ืองราวของ
ประวัติศาสตร  กิจกรรมสวนใหญจึงมักเปนการเยี่ยมชมสถานที่ หรือครูอาจจะมอบหมาย
นักเรียนไปดําเนินกิจกรรมตามสถานที่ที่กําหนดไวก็ได 

 

 

 

 

๓.๗ สวนสาธารณะ 
 เปนสถานที่ที่บุคคลในชุมชนจะมารวมกลุมกันเพื่อพักผอนหรือเพื่อทํากิจกรรม

รวมกัน   ครูสามารถสรางกิจกรรมใหนักเรียนไดรับประสบการณจากบุคคลที่หลากหลาย พ้ืนที่
ที่มีความสวยงาม  และกิจกรรมของชุมชน  เชน การจัดการแสดงกลางแจง การพูดในที่ประชุม
ชน  เปนตน 
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