
 
 
 

บทที่ ๙ 

กระบวนการจัดกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมแตละคร้ังจะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่จะทําใหการดําเนินกิจกรรมแต

ละครั้งราบรื่นและเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามจุดประสงคการเรียนรูที่ครูคาดหวัง  ทั้งยังมีประโยชน
คือ ครูสามารถตรวจสอบหลังกิจกรรมไดดวยวา การจัดกิจกรรมแตละครั้งน้ัน ขั้นตอนใดประสบ
ผลสําเร็จจะไดนําไปจัดอีก  และขั้นตอนใดยังตองปรับปรุงในการจัดคร้ังตอไป แตละขั้นตอนที่ครู
ควรคํานึงถึงมี ๓ ขั้นตอน ไดแก 

๑. ขั้นวางแผน 
๒. ขั้นดําเนินการ 
๓. ขั้นประเมินผล 

ซึ่งแตละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ข้ันวางแผน 
เปนขั้นเตรียมการกอนที่ครูจะเริ่มดําเนินการใดๆ  ระยะเวลาเตรียมการจะนานเทาไรก็

ขึ้นอยูกับการทํางานแตละขั้นตอนยอยวายากลําบากหรือมีอุปสรรคหรือไม   การวางแผนนี้จะ
ชวยทําใหครูทราบวา สิ่งที่จะนําไปปฏิบัตินั้นเหมาะสมหรือไม  และเม่ือปฏิบัติไปแลวบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม มากนอยเพียงใด    ขั้นตอนยอยมีดังนี้ 

๑.๑ ศึกษาหลักสูตร 
 กอนการคิดกิจกรรม ครูควรศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร

โดยเฉพาะในชวงชั้นที่ตนรับผิดชอบเสียกอนวา มีเปาหมายอยางไร  ตองการใหนักเรียนบรรลุ
ทักษะ ความรูหรือคุณลักษณะใดบาง  บางคร้ังเม่ือมีการเปรียบเทียบมาตรฐานแตละชวงชั้นอาจ
ทําใหครูทราบดวยวา กิจกรรมที่จะจัดขึ้นน้ันมีขอบเขตเพียงใด ตองการความลึกซ้ึงในเนื้อหา
มากนอยเพียงใด   

ตัวอยางเชน  กิจกรรมการแตงคําประพันธในชวงชั้นที่ ๓ ในหลักสูตรไดระบุถึง
การแตงบทรอยกรองประเภทโคลงซึ่งเพิ่มเติมจากชวงชั้นที่ ๒  ครูจึงตองจัดกิจกรรมที่ให
นักเรียนไดฝกแตงโคลงในชวงชั้นดังกลาวนี้ดวย  แตการแตงบทรอยกรองประเภทฉันทและราย
นั้นเปนมาตรฐานในชวงชั้นที่ ๔  ดังนั้น ครูอาจจัดหรือไมไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนแตงฉันทหรือ
รายในชวงชั้นที่ ๓ ก็ได 

๑.๒ วิเคราะหกลุมเปาหมาย 
 นักเรียนที่ครูรับผิดชอบน้ันยอมมีพ้ืนฐานความรูและอุปนิสัยที่แตกตางกันไป  

แมจะเปนกิจกรรมที่จัดในชวงชั้นเดียวกัน  แตรูปแบบที่ใชก็อาจแตกตางกันตามสภาพของ



นักเรียนที่ครูรูจัก  เชน  นักเรียนที่ชอบวิ่งเลนสนุกสนาน  เม่ือจัดกิจกรรมครูอาจเปลี่ยนจากการ
วิ่งแขงเปนยกมือตอบคําถาม เพ่ือจะไดควบคุมชั้นเรียนขณะเลนเกมได เปนตน 

๑.๓ ตั้งจุดประสงค (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 
 จุดประสงคของหลักสูตรจะเปนตัวกําหนดวา กิจกรรมนั้นๆ จัดขึ้นเพ่ือ

ตอบสนองจุดประสงคขอใด  เชน ครูตั้งจุดประสงคในการสอนการโตวาทีวา นักเรียนรู
หลักเกณฑการโตวาทีเทาน้ัน  ครูอาจจัดกิจกรรมโดยสุมนักเรียนในชั้นใหโตวาทีเปนตัวอยาง ๑ 
กลุม หรือใหนักเรียนชมตัวอยางการโตวาทีจากวีดิทัศน   แตถาครูตั้งจุดประสงควา นักเรียน
สามารถโตวาทีไดอยางถูกตอง   นั่นหมายถึงวา ครูจําเปนตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนแตละคนมี
บทบาทในกิจกรรมการโตวาที  เชน ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนในหองจัดทีมมาแขงขันโตวาทีกัน 
เปนตน 

๑.๔ กําหนดขอบเขตเนื้อหา 
 กําหนดวา เนื้อหาทั้งหมดน้ันจะกินความมากนอยเพียงใด  ในเวลาที่จํากัดครู

อาจตองลดทอนเนื้อหาท่ีจะนําเสนอในชั้นเรียน แลวไปเพ่ิมเติมในกิจกรรมนอกชั้นเรียน เปนตน  
หรือครูอาจเลือกประเด็นสําคัญที่สุดที่ตองการนําเสนอมาจัดกิจกรรม  แลวใหนักเรียนมีโอกาส
ศึกษาเนื้อหาที่เหลือดวยตนเองผานกิจกรรมการคนควา เปนตน 

 ตัวอยางเชน การสอนวรรณคดี หากมีเวลาเพียงพอครูอาจจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดเรียนรูเน้ือเรื่องตอนกอนจะเรียนและตอนหลังจากบทเรียน   แตถาเวลาจํากัด ครูอาจ
เลาเพียงเรื่องยอเทาน้ัน เปนตน 

๑.๕ รวบรวมกิจกรรม  
 เปนขั้นตอนที่ครูรวบรวมรูปแบบกิจกรรมตางๆ ที่จะจัดได  อาจนํากิจกรรมเดิม

ที่เคยจัดขึ้นมาพิจารณาปรับปรุง  หรือคิดกิจกรรมใหมๆ ขึ้นอีกเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน เชน กิจกรรมการสอนวรรณคดี  ครูอาจรวบรวงมกิจกรรมสําหรับการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการกระทําของตัวละคร ไดแก การอภิปราย การเขียนวิจารณ การจัดปายนิเทศ 
เปนตน 

๑.๖ เลือกรูปแบบที่เหมาะสม 
 กิจกรรมที่ครูรวบรวมเอาไว ก็คอยๆ นํามาคัดเลือกหรือคัดออกทีละกิจกรรม  

เพ่ือใหเหลือกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนในขณะนั้นมากที่สุด  เชน  การวิจารณตัวละครใน
วรรณคดี  จากกิจกรรมที่รวบรวมไวหลายรูปแบบ  แตหากครูเห็นวา นักเรียนกําลังสนใจละคร
โทรทัศนเรื่องใดเร่ืองหน่ึงเปนพิเศษ  ครูอาจเลือกจัดกิจกรรมใหนักเรียนเปรียบเทียบการกระทํา
ของตัวละครในวรรณคดีกับตัวละครในละครโทรทัศนที่นักเรียนกําลังสนใจ เปนตน 

๑.๗ เสนอโครงการ / รางแผนการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมบางกิจกรรมจําเปนตองนําหนังสือขออนุมัติจากผูบริหาร เชน กิจกรรม

ทัศนศึกษา เปนตน  กิจกรรมบางกิจกรรมอาจตองเตรียมหองปฏิบัติการไวลวงหนา  เชน การ



ชมสไลด เปนตน หรือกิจกรรมบางกิจกรรมอาจตองใชเวลาจัดเตรียมนาน เชน การแสดงละคร 
เปนตน  ดังน้ันครูจึงตองรางโครงการหรือรางแผนงานเพ่ือใหการจัดเตรียมกิจกรรมนั้นบรรลุ
เปาหมาย 

๑.๘ จัดเตรียมวัสดุ / สื่อ / อุปกรณ / สถานที่ 
 ครูจัดเตรียมส่ือของโรงเรียน เชน เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองฉายภาพ เปนตน  

หรืออาจใหนักเรียนจัดเตรียมสื่อเอง เชน ใหนักเรียนเตรียมภาพจากนิตยสารมาคนละ ๑ ภาพ 
เพ่ือนํามาเขียนบรรยายประกอบภาพในคาบถัดไป เปนตน  บางกิจกรรมครูอาจตองมีการสํารวจ
สถานที่กอนเริ่มกิจกรรม เชน การคนควาขอมูลจากหองสมุด ครูก็ตองไปสํารวจรายชื่อหนังสือ
ใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน กอนการมอบหมายกิจกรรม เปนตน 
 
๒. ข้ันดําเนินการ 

เปนขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมซึ่งรูปแบบ ระยะเวลา หรือวิธีดําเนินการอาจแตกตางกัน
บางตามลักษณะของการจัดกิจกรรม  แตก็มีแนวทางรวมกัน ดังนี้ 

๒.๑ ชี้แจงวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม 
 ครูชี้แจงใหนักเรียนทราบวา การจัดกิจกรรมคร้ังน้ันตองการใหนักเรียนบรรลุ

วัตถุประสงคอยางไร  เพื่อใหนักเรียนเขาใจเปาหมายของการปฏิบัติกิจกรรม  เชน การประชุม
กลุมก็เพ่ือตองการใหแตละคนแสดงความคิดเห็น  การแสดงละครเพื่อใหเขาใจเน้ือเร่ืองวรรณคดี
และฝกการทํางานรวมกัน  ดังน้ัน หากมีความคิดเห็นไมตรงกันก็ขออยาไดทะเลาะเบาะแวงกัน  
เพราะไมไดประชุมกลุมหรือแสดงละครเพ่ือประกวดแขงขันเอาชนะใคร เปนตน 

๒.๒ ชี้แจงบทบาทหนาที่ / กฎกติกา 
 ครูหรือนักเรียนที่เปนหัวหนาทีมชี้แจงหนาที่ของสมาชิกแตละคนใหเขาใจกอน

เร่ิมปฏิบัติกิจกรรม   เพ่ือใหนักเรียนเขาใจคําสั่งหรือกติกาตางๆ กอนเร่ิมปฏิบัติกิจกรรม  ทั้งน้ี 
ครูก็ควรวางแผนการชี้แจงคําสั่งน้ีมากอนลวงหนา เพ่ือไมใหประสบปญหานักเรียนทํากิจกรรม
ไปโดยไมถูกตอง  แลวครูตองคอยมาแกไขภายหลัง 

๒.๓ กําหนดระยะเวลาดําเนินการ 
 เปนการกําหนดระยะเวลาวา กิจกรรมดังกลาวตองใชเวลานานเทาไร  เชน 

กิจกรรมการพูดหนาชั้น  ครูวางแผนการจัดกิจกรรมไว ๔ คาบเรียน โดยกําหนดใหนักเรียนพูด
คนละ ๓ – ๕ นาที  ดังน้ัน ในเวลา ๑ คาบเรียนอาจพูดไดประมาณ ๑๐ คน ถาหองเรียนมี ๔๐ 
คน เปนตน   หรือครูกําหนดใหนักเรียนที่จัดการแสดงมีเวลาฝกซอมนักแสดง ๒ สัปดาห เพ่ือให
แสดงไดทันกอนปลายภาคเรียน เปนตน 

๒.๔ ประสานงาน / ประชาสัมพันธผูเก่ียวของ 



 เปนการประสานงานหรือประชาสัมพันธกรณีที่กิจกรรมนั้นตองมีปฏิสัมพันธ
รวมกับผูอ่ืน เชน กอนการแสดงละคร นักเรียนอาจมีการประชาสัมพันธเชิญชวนหนาเสาธง  
หรือกิจกรรมการฟงวิทยากรบรรยาย  ครูอาจประสานติดตอเชิญวิทยากรไวลวงหนา เปนตน 

๒.๕ ดําเนินกิจกรรม 
 ครูและนักเรียนเร่ิมดําเนินกิจกรรมไปตามที่ไดวางแผนไว  โดยครูอาจเปนผูนํา

กิจกรรม เปนผูสังเกตการณ เปนผูคอยชวยเหลือ หรือเปนผูประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกลาว 
 

๓. ข้ันสรุปผลและประเมินผล 

๓.๑ สรุปผลและบันทึกผล 
ครูและนักเรียนสรุปผลการจัดกิจกรรมรวมกัน โดยอาจใหนักเรียนสงผูแทนกลุม

หรือผูแทนนักเรียนมาสรุปหนาชั้น  หรือนักเรียนแตละคนเขียนสรุปขอความรูหรือประสบการณ
ที่ไดรับหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม   

 

๓.๒ ประเมินผลและวัดผล 
 เปนการประเมินและวัดผลวา นักเรียนไดรับผลการเรียนรูตรงตามที่คาดหวัง

หรือไม มากนอยเพียงใด 
 

การประเมินผลการเรียนรู 
การประเมินผลการเรียนรูเปนการวัดและการตัดสินใจวา กิจกรรมที่ปฏิบัตินั้นสําเร็จผล

หรือไม เพียงใด  การประเมินผลนี้ มุงประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนในแตละดาน 
ขณะเดียวกันก็จะเปนภาพสะทอนมายังตัวครูซึ่งเปนผูจัดกิจกรรมนั้นดวยวา กิจกรรมมีความ
สมบูรณเหมาะสมเพียงใด   ลักษณะและวิธีการประเมินผลนักเรียน มี ๓ ดาน ไดแก 

๑. ดานวิชาการ 
 เปนการประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของสิ่งที่

เรียนวา นักเรียนเขาใจเนื้อหาความรูหรือไม มากนอยเพียงใด  รวมไปถึงสิ่งที่นักเรียนรับรูนั้น
จดจําไดนานเพียงใด  เชน การตอบคําถามวา ชนิดของประโยคมีอะไรบาง หรือวรรณคดีเร่ืองนี้
ใครเปนผูแตง เปนตน 

 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูดานวิชาการ เชน แบบทดสอบ  
แบบฝกหัด  รายงาน แฟมสะสมผลงาน เปนตน 

๒. ดานทัศนคติ/เจตคติ  
เปนการประเมินวา นักเรียนมีความคิดหรือความรูสึกที่ดีตอกิจกรรมหรือเน้ือหา

มากนอยเพียงใด สนใจรวมกิจกรรมหรือไม ระหวางการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนมีมารยาท



หรือไม หรือนักเรียนแสดงคุณธรรมอยางไร เชน การตอบคําถามวา นักเรียนชอบตัวละครใด  
หรือการใชคําราชาศัพทมีความสําคัญอยางไร เปนตน 

 เค ร่ืองมือที่ ใช ในการประเมินผลการเรียนรูด านทัศนคติ / เจตคติ  เชน 
แบบสอบถาม  แบบสังเกต  แบบสํารวจ เปนตน 

๓. ดานทักษะความสามารถ  
เปนการประเมินวา นักเรียนแสดงความสามารถดานตางๆ ถูกตอง เหมาะสม

และคลองแคลวหรือไม  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการตางๆ สามารถถายทอดมาเปน
พฤติกรรมในดานการปฏิบัติไดหรือไม เชน การใหนักเรียนพูดแสดงคงวามคิดเห็น  หรือการให
นักเรียนเขียนเรียงความ เปนตน 

 เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสามารถ เชน  แบบ
สังเกต  แบบประเมินการพูด  แบบประเมินการอานออกเสียง เปนตน 

 
วิธีประเมินผลการเรียนรู 

๑. การสังเกต 
 เปนวิธีที่งาย เพราะสามารถประเมินผลไดตลอดเวลาที่อยูกับนักเรียน  ขอมูลที่

จะสามารถสังเกตได ไดแก ความสนใจ ความตั้งใจ การรวมมือ ความสามารถของนักเรียน เปน
ตน   ครูที่มีความใกลชิดกับนักเรียนก็ยิ่งสามารถเก็บรายละเอียดไดมากและเห็นความแตกตาง
ของพฤติกรรมตางๆ ไดงาย   แตขอมูลการสังเกตพฤติกรรมที่นาเชื่อน้ัน ครูจะตองมีแบบวัด
หรือแบบบันทึกการสังเกตโดยเฉพาะ  เชน เปนแบบบันทึกพฤติกรรมประจําวัน เปนตน   

๒. การสอบถาม/แบบประเมิน 
การสอบถามมีทั้งการถามทางตรง เชน การสัมภาษณนักเรียน การถามปาก

เปลา เปนตน และการสอบถามทางออม เชน การพูดคุย หรือการถามเพื่อนนักเรียน เปนตน  
ขอมูลที่ไดจากการสอบถามอาจเปนความเน้ือหาความรู หรือความสนใจเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง เปน
ตน    แตการสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติอาจตองถามโดยออม เพราะผูถูกสัมภาษณอาจบิดเบือน
ขอมูลได   สวนการใชแบบประเมินอาจใหนักเรียนประเมินตัวเองหรือประเมินเพื่อนซ่ึงตอง
กําชับใหนักเรียนพิจารณาตามเกณฑมากกวาตามความพอใจสวนตัว 

๓. การใชแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบที่ใชอาจใชกอนเรียน หลังเรียน ระหวางดําเนินกิจกรรม หรือชวง

ทายกิจกรรม  ซึ่งมีหลายรูปแบบ ไดแก 
 - แบบปรนัย  เชน แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจับคู และแบบเติมคํา ซึ่งมี

คําตอบชัดเจนแนนอน   ครูอาจใชแบบทดสอบปรนัยในการสอบยอย แบบฝกหัด การบาน การ
สอบปลายภาค เปนตน 



 - แบบอัตนัย เปนแบบทดสอบที่ใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็น เหมาะสําหรับ
การวัดความรูขั้นสูงกวาความจําและความเขาใจ  ตองการใหผูเขาสอบแสดงความสามารถดาน
ความคิดสรางสรรคและบรรยายความคิดออกมาไดอยางเปนอิสระ แตก็ตองคํานึงถึง
ความสามารถทักษะการเขียนของนักเรียน และระยะเวลาที่ครูใชตรวจดวย 

 
 

กิจกรรมทายบท 

๑. ใหทานวาดแผนผังแสดงข้ันตอนของกระบวนการจัดกิจกรรมลงในชองวางตอไปน้ี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


