
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรูแ้ละแผนการจดัการเรยีนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอปุนิสยัอยู่อย่างพอเพียง 
 รายวิชา ชมุนุมนาฏศิลป์ไทยสืบสานปณิธานของพ่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรือ่ง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ชุดระบ าชนไก่ จ านวน 6 ชัว่โมง 
แผนจดัการเรียนรู้ 4 แผน   

 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้                  จ านวน 1 ชัว่โมง  
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 2 เรื่อง ภาษาท่าการเลียนแบบธรรมชาติ       จ านวน 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3 เรื่อง องคป์ระกอบของนาฏศิลป์         จ านวน 2 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 4 เรื่อง ฝึกฝนท่าร า ชุดระบ าชนไก่                    จ านวน 2 ชัว่โมง 
 
 

โรงเรียนบ้านตาขนุวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แผ่นท่ี 1 ผงัโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะอยูอ่ย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้  ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ระดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา  6 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการสือ่สาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
   - ทกัษะการน าความรูไ้ปใช ้
3. ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีติ 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
1. อยู่อย่างพอเพยีง 
2. มุ่งมัน่ในการท างาน 
3. รกัความเป็นไทย 

ภาระงาน/ช้ินงาน . 
 สรา้งสรรคก์ารแสดงชุด ระบ าชนไก่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ศิลปะ

พื้นบ้านภาคใต้  
( 4 แผน 6 ชัว่โมง) 

สาระสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจ
องค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค์  ใช้ศัพท์เบื้องต้นทาง
นาฏศิลป ์ วิเคราะหว์ิพากษ ์ วจิารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่าง
อิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง 
ๆ ประยกุต์ใช้นาฏศิลป์ ในชวีิตประจำวนั   

แผนท่ี 1 ( 1 ชัว่โมง)  

 เรื่อง ศลิปะพืน้บา้นภาคใต ้
สาระการเรยีนรู ้ศลิปะการร าและ
การละเล่นพืน้บา้นของภาคใต ้แบ่งตามกลุ่ม
วฒันธรรม 2 กลุ่ม คอื ไทยพุทธ และมุสลมิ 

แผนท่ี 2 (1 ชัว่โมง)  

    เรื่อง ภาษาท่าการเลยีนแบบธรรมชาต ิ

สาระการเรยีนรู ้การเลยีนแบบธรรมชาต ิวสิยัของ
สตัว ์และใชก้ริยิาเหล่านัน้เป็นการสื่อความหมาย 

 

แผนท่ี 3 ( 2 ชัว่โมง)  

เรื่อง องคป์ระกอบของนาฏศลิป์     
 สาระการเรยีนรู ้ นาฏศลิป์ประกอบดว้ย 
ศลิปะหลายแขนง ทัง้รอ้งเพลง การบรรเลง
ดนตร ีและการฟ้อนร า 

 
  

แผนท่ี 4 ( 2 ชัว่โมง)  

    เรื่อง ฝึกฝนท่าร า ชุดระบ าชนไก่  

 สาระการเรยีนรู ้สรา้งสรรคผ์ลงานการ
แสดงและน าไปเผยแพร่                    



แผ่นท่ี 1 ผงัภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design) 

วิชา ชุมชุมนาฏศิลป์ไทยสืบสานปณิธานของพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  
แผนการจดัการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ระดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา 1 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

สาระส าคญั ศลิปะพื้นบา้นภาคใต ้คอื ศลิปะการร าและ
การละเล่นพืน้บา้นของภาคใต ้แบ่งตามกลุ่มวฒันธรรม 2 กลุ่ม คอื 
ไทยพุทธ และมุสลมิ 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
      1. (K.) อธบิายความหมายของศลิปะพืน้บา้นภาคใต้  
      2. (P) จดัการแสดง  
      3. (A) เหน็คุณค่าของศลิปะพืน้บา้น 
สาระการเรียนรู ้ 

ศลิปะพื้นบา้นภาคใต ้คอื ศลิปะการร าและการละเล่น
พืน้บา้นของภาคใต ้แบ่งตามกลุ่มวฒันธรรม 2 กลุ่ม คอื ไทยพุทธ 
และมุสลมิ 
สมรรถนะส าคญั  

1. ความสามารถในการสื่อสาร อธิบาย นำเสนอหน้าช้ัน  

2. ความสามารถในการคดิ คิดวิเคราะห์ ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ 

ปฏิบัติท่ารำได้ถูกต้องตามแบบแผน  

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีว ิต  ใช้กระบวนการกลุ่ม

ปฏิบัติงาน 

4. ความสามารถในการใช ้ เทคโนโลยี  ส ืบค ้นข ้อม ูลทาง

อินเตอร์เน็ต                     
 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
1. อยู่อย่างพอเพยีง  

2. มุ่งมัน่ในการท างาน  

3. รกัความเป็นไทย  

4. มจีติสาธารณะ  

2. หลกัฐานการเรียนรู ้ 

ภาระงาน/ชิน้งาน : อธบิายความหมายของศลิปะพืน้บา้น 
 การวดัประเมนิผล : สรา้งสรรคผ์ลงาน 
ประเดน็ วธิกีาร เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 
ดา้น K ทดสอบ แบบทดสอบ > ร้อยละ 60 
ดา้น P สังเกต แบบประเมิน

ทักษะ 
ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ ์

ดา้น A สังเกต แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ ์

 
 

ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ 

ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

นำภาพศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ใช้ในการฝกึหัดนาฏศิลป์เบ้ืองตน้   มาให้นกัเรียนดู แล้วตัง้คำถามถาม
นักเรยีน 

อธิบายความหมายของศิลปะพื้นบา้นภาคใต้ ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นกัเรียนศึกษาความรู้เร่ือง 

ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ จากหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการสอน 

ครูสาธิตพร้อมกับการให้นักเรียนฝกึปฏบิัติฝึกหัดท่ารำศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ตามที่กำหนดให้

นักเรียนดู  ทีละทา่อยา่งช้าๆ เพือ่ให้นกัเรียนสงัเกตและจดจ ำ 

สื่อเรยีนรู ้  
1.วดีทีศัน์ power point    2. ใบความรู ้และใบงาน 
แหล่งเรยีนรู ้: อนิเตอรเ์น็ต คร ู
 เวลา : 1 ชัว่โมง 
 



แผ่นท่ี ๒ แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ระดบัชัน้ ม.1- ม.6  เวลา 1 ชัว่โมง 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้ (ใช้การจดักระบวนเรียนรู้  แบบ 4 S 4 ขัน้ตอน) 
ขัน้ท่ี 1  น าเสนอสิง่เรา้ 
 ครสูงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีนเมื่อไดด้วูดีทีศัน์ เรื่อง ศลิปะพืน้บา้นของภาคใต้ 
 
ขัน้ท่ี 2  ขัน้เตรยีมความพรอ้ม 
 เตรยีมร่างกายใหส้มบูรณ์แขง็แรงเพื่อให้ได้สัดส่วนการรำที่งดงาม โดยบังคับกล้ามเนื้อหรือกระดูกบางส่วนให้

ผิดรูปไป รวมท้ังเป็นการบริหารเพื่อให้การเคลื่อนไหวเมื่อรำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีพลัง  

ขัน้ท่ี 3  ฝึกปฏบิตัติามขัน้ตอน 
 ครสูาธติใหน้กัเรยีนฝึกปฏบิตัศิลิปะพืน้บา้นภาคใต ้ 
  
ขัน้ท่ี 4  ขัน้น าเสนอผลงานและประเมนิผล 
         นกัเรยีนสามารถปฏบิตั ิและครตูรวจสอบความสมบูรณ์ของศลิปะพืน้บา้นภาคใต ้ พรอ้มใหค้ าแนะน า 
 
8. การวดัและประเมินผล 

ล าดบัท่ี วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 
1 สงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีนในการเขา้ร่วม

กจิกรรม 
แบบสงัเกตพฤตกิรรม
ของนักเรยีนในการเขา้
ร่วมกจิกรรม 

1.การประเมนิกจิกรรมการ
เขา้ร่วมกจิกรรม ผ่านตัง้แต่ 
2 รายการ ถอืว่าผ่าน ผ่าน 1 
รายการถอืว่า ไม่ผ่าน 
2. การประเมนิพฤตกิรรม
การเขา้ร่วมกจิกรรมกลุม่ 

2 สงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีนในการเขา้ร่วม
กจิกรรมกลุ่ม 

แบบสงัเกตพฤตกิรรม
ของนักเรยีนในการเขา้
ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

1.การประเมนิกจิกรรมการ
เขา้ร่วมกจิกรรม ผ่านตัง้แต่ 
2 รายการ ถอืว่าผ่าน ผ่าน 1 
รายการถอืว่า ไม่ผ่าน 
2. การประเมนิพฤตกิรรม
การเขา้ร่วมกจิกรรมกลุม่ 



แผ่นท่ี ๓ ชุดค าถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียง 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ระดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา 1 ชัว่โมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1.   จากภาพท่ารำท่ีนักเรียนเห็น นักเรียนเคยเห็นท่ารำพื้นบ้านภาคใต้เหล่านี้หรือไม่ 
Q2  นักเรียนลองปฏิบัติตามรูปภาพศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ โดยครูไม่สาธิตให้ดู 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q3. นักเรียนวางแผนจับกลุ่มและเลือกท่ารำศิลปะพื้นบ้านภาคใต้อย่างไรให้เหมาะสมกับความสามารถของของคู่

ตนเองและให้งานสำเร็จตามเป้าหมายทันเวลาที่กำหนดภายในคาบ 
Q4. นักเรียนฝึกปฏิบัติท่ารำศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ให้สวยงาม และถูกต้องตามแบบแผน 
Q5. นักเรียนคิดว่าท่ารำศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ท่ีเพื่อนๆเลือกออกมานำเสนอนั้นสวยงาม และถูกต้องตามแบบ

แผนหรือไม่ 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงหลงัเรียน  

Q6.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จตามท่ีได้รับมอบหมายงานกับกลุ่มของตน 
Q7. จากการเรียนรู้เรื่องนาฏยศัพท์ มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง  และสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของ

นักเรียนอย่างไร  
 

 

 

 

 

 

 
 
 



แผ่นท่ี ๔ แนวทางท่ีครนู าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จดัการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ระดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา 2 ชัว่โมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  

 

ครผูู้สอนน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจดักิจกรรมการเรียนรู ้โดยการบูรณาการ 3 หลกัการ  2 
เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดงัน้ี         
ความรู้ท่ีครตู้องมีก่อนสอน 
1.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. กระบวนการสอน และการวางแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนรูก้ารวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรยีน และ ตรงตามสภาพจริง  
3. การถ่ายทอดความรูสู้ผู่้เรยีน 

คณุธรรมของครใูนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
 1. มีความรับผดิชอบ วินัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
2. มีความขยัน อดทน ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 
3. ตรงต่อเวลา 
4. รักเมตตาศิษย ์
5. มีระเบียบวินยั 

ประเดน็ มีเหตุผล พอประมาณ มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี 
 
เน้ือหา 
 

-สอดคล้องกับสาระและ จดุประสงค์ 
-เหมาะสมกับความสนใจ และวัยของ
ผู้เรยีนเพราะเป็นสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัว 

 

-สอนบรรลุตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด  
- ผู้เรียนได้รูจ้ักศิลปะ
พื้นบ้านภาคใต้ และนำไปใช้
ในการคิดสร้างสรรค์การ
แสดงชุดอื่นๆ 

-วิเคราะหเ์นื้อหา ออกแบบและจดั
กิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ครบถ้วนตาม
สาระ  
- แจ้งเนื้อหาให้ผู้เรียนทราบก่อน
ลว่งหน้าและมีภาพประกอบ 
- ครูมีความรูค้วามเข้าใจ สืบค้นข้อมูล
และถ่ายทอดได้อย่างด ี

 
เวลา 
 

- ใช้เวลา 1 ช่ัวโมงจัด กิจกรรมได้
เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน เนื้อหาและ
กระบวนการ  
- แบ่งเวลาในการจัดกิจกรรม แต่ละ
ขั้นตอนได้ชัดเจน 

- จัดกิจกรรมการเรียนให้กับ
ผู้เรยีนไดบ้รรลุตาม
จุดประสงค์ 

 

- วางแผนและการกำกับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้และสำรองไว้เพื่อ
ความยืดหยุ่นในการดำเนินกิจกรรม  

 
การจดั
กิจกรรม 
 

- จัดจะให้ผู้เรียนได้วางแผนปฏิบัติด้วย
ตนเอง 
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตัิ
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
-มอบหมายภาระงานและช้ินงาน
สอดคล้องกับเปา้หมายการเรียนรู ้

- ผู้เรียนเกดิจากการสืบค้น 
และปฏิบตัิด้วยตนเอง 
- รู้และปฏิบตัิงานกลุม่
ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันตาม
กำลังความ สามารถ และ
ความถนัด  

- วางแผนอย่างรอบคอบในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งกลุ่มนักเรียน
คละความสามารถ จัดลำดับกิจกรรม
ให้นักเรียนมีทักษะ และได้เรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพของตนเองพร้อมนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน  



-ส่งเสรมิการวิเคราะห์ การคดิ
สร้างสรรค์และประยุกต์
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

- เตรียมกิจกรรมสำรองไว้สำหรับ         
ผู้เรยีนไมไ่ดเ้ข้าเรยีนหรือเรียนรู้ช้า   

 
ส่ือ/
อปุกรณ์ 
 

-จำนวนใบความรู้ และวัสดุอุปกรณ์            
มีเพียงพอต่อจำนวนนักเรยีนและ
กิจกรรม 
-ใช้สื่อและเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิต
จริงและเข้าใจง่าย 

- การใช้อุปกรณ์อย่าง
ประหยดัและเกิดประโยชน์
สูงสุดใน การจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้

- การเตรยีมสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อมก่อน
จัดกิจกรรม 
- ลำดับขั้นตอนการใช้สื่อและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ 
-มีความชำนาญในการใช้สื่อ อุปกรณ ์

 
 
แหล่ง
เรียนรู้ 
 

- ใช้ห้อง ICT เทคโนโลยหีรือ   
ห้องสมุด สิ่งรอบตัวท่ีเป็นแหล่งเรยีนรู้
ท่ีเห็นและเข้าใจง่าย เหมาะสมกับ
กิจกรรมท่ีกำหนด 

-นักเรียนได้ใช้แหล่งเรยีนรู้ท่ี             
อยู่ใกล้ตัว เช่น โทรศัพท์      
หาได้ง่าย ประหยดัและ
ปลอดภัย 

- มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ก่อน
ล่วงหน้า แจ้งเจ้าหน้าที่และเขียนขอใช้
ห้อง ICT ห้องสมุด ล่วงหน้าเพื่อความ
สะดวกและเกดิประโยชน์ต่อผู้เรยีน
มากที่สุด  

 
ประเมินผล 
 

-ครูใช้เครื ่องมือและวิธีการ วัดผลท่ี
ถ ูกต ้อง เหมาะสมและสอดคล ้อง
พฤติกรรม 

 

-เพื่อตรวจสอบความรู้ความ 
เข้าใจและการพัฒนาการ
เรียน รู้ของนักเรยีนตาม
เป้าหมาย 

ใช้ว ิธ ีการวัดผลตามสภาพจริงและ            
ทุกคนมีส ่วนร ่วมในการวัดผลการ
เร ียนร ู ้ ท่ี กำหนดไว ้และนำผลไป
พัฒนาการเรียนรู้ครั้งตอ่ไปได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นท่ี ๕ ผลท่ีจะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ระดบัชัน้ ม.1-ม.6เวลา 1 ชัว่โมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ 

 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบติัตามหลกั ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลกัการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ 
ดงัน้ี          
 

ความรู้ท่ีนักเรียนต้องมีก่อน 
1. การเคลื่อนไหวร่างกาย ท่ารำพื้นฐานที่นักเรียนรู้จักมา
จากความรู้เดิม 
2. การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 
3. เลือกท่ารำนาฏยศัพท์ หรือแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินการ
เรียนรูต้ามความสนใจร่วมของคู่ของตน 
4. การสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูล 

คณุธรรมของนักเรียนท่ีจะท าให้การเรียนรู้
ส าเรจ็ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์  
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. รักความเป็นไทย 
4. อยู่อย่างพอเพียง 

   5. มุ่งมั่นในการทำงาน 
มีเหตุผล พอประมาณ มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี 

1.กำหนดหน้าท่ีของสมาชิกในกลุม่
ได้เหมาะสมกับความสามารถของ
สมาชิก 
2.กำหนดของข่ายการทำงานได้
เหมาะสมตามภาระงานในแตล่ะ
ส่วน 
3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์หรือแหล่ง
เรียนรู้ในการดำเนินการเรียนรูต้าม
ความสนใจร่วม ของสมาชิกกลุ่ม 
4. ปฏิบัติท่ารำศลิปะพื้นบ้านได้
เหมาะสมกับศักยภาพของตน 

1. มีการสืบค้นข้อมลูท้ังจากแหล่งเรียนรู้
จริง เอกสาร สื่อแล้วนำมาวิเคราะห์หา
เหตุผลเพื่อสรุปและทำใบงานได้อย่าง
ถูกต้องตามข้อมูล 
2. อธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติได้ถูกต้อง
ชัดเจน 
3. สรุปผลดี ผลเสียของการแสดงท่ารำ
นาฏยศัพท์  

1.วางแผนการดำเนินกิจกรรมท่ีไดร้ับ
มอบหมายได้เหมาะสม ชัดเจนและ
ปฏิบัติได ้
2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติท่ารำ ให้คู่
ของตนเข้าใจตรงกันเพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
3.ศึกษา จัดเตรยีมอุปกรณ์ก่อน            
การดำเนินการครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 



5.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตท่ีสมดลุและพร้อมรบัการเปล่ียนแปลง 4 มิติ ตามหลกั ปศพพ. ดงัน้ี 

                 ดา้น  
องคป์ระกอบ 

สมดลุและพร้อมรบัการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วตัถ ุ สงัคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม 

ความรู ้K 
 

มีความรู้ในการเลือก 
ท่ารำศิลปะพื้นบ้าน
ภาคใต้ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพ 

- มีความรอบรู้ในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
- ยึดมั่นในหลักการอยู่
ร่วมกันตามวิถี
ประชาธิปไตย 

- รักษาความสะอาด           
การดูแลรักษาห้อง ict 
ห้องสมุด ให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย 

 

- ยอมรับความ
หลากหลายทาง
ความคิดตามแบบแผน 

ทกัษะ P 
 

เลือกใช้สื่อ แหล่ง
เรียนรู ้ในการสืบค้นได้
เหมาะสม 

- ปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกันในกลุ่มอย่าง              
มีความสุข 

 

- นำสิ่งของท่ีเหลือใช้
แล้วมาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

 

- การร่วมมือกันในการ
สำรวจสร้างภมูิคุ้มกัน
รู้เท่าทันสื่อในคู่ของตน 

ค่านิยม A 
 

-เห็นคุณค่าของการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู้ อย่างคุม้ค่า 

-มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน ใฝ่เรียนรู้ใน
การร่วมกันสืบค้น
ข้อมูล และการทำงาน
ร่วมกันตามวิถีแห่ง
ความเอื้อเฟื้อ 

-มีจิตสำนึกในการดูแล 
รักษาความสะอาด 
อุปกรณ์ในห้อง ict 
ห้องสมุดให้เรียบร้อย
หลังจากเรยีนเสร็จ 

-ตระหนัก รู้คณุค่า 
อนุรักษ์ความเป็นไทย  

สมรรถนะ C 
 

มีความสามารถในดา้น
การคิด การใช้ทักษะ
ชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลย ี
  

น าไปสู่ความยัง่ยืน 
หลกัทรงงานในหลวงรชักาล 9   
ขอ้ที ่23 รู้ รัก สามัคคี 
พระบรมราโชบายในหลวงรชักาลที ่10  
ขอ้ท ี4. เป็นพลเมืองที่ดี 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

เป้าหมายที ่เป้าหมายที ่4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า

เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 



บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
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หน่วยการเรียนรูแ้ละแผนการจดัการเรยีนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอปุนิสยัอยู่อย่างพอเพียง 
 รายวิชา ชมุนุมนาฏศิลป์ไทยสืบสานปณิธานของพ่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรือ่ง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ชุดระบ าชนไก่ จ านวน 6 ชัว่โมง 
แผนจดัการเรียนรู้ 4 แผน   

 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้                  จ านวน 1 ชัว่โมง  
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 2 เรื่อง ภาษาท่าการเลียนแบบธรรมชาติ       จ านวน 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3 เรื่อง องคป์ระกอบของนาฏศิลป์         จ านวน 2 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 4 เรื่อง ฝึกฝนท่าร า ชุดระบ าชนไก่                    จ านวน 2 ชัว่โมง 
 
 

โรงเรียนบ้านตาขนุวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

Commented [กแ1]:  



แผ่นท่ี 1 ผงัโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะอยูอ่ย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้  ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ระดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา  6 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการสือ่สาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
   - ทกัษะการน าความรูไ้ปใช ้
3. ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีติ 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
1. อยู่อย่างพอเพยีง 
2. มุ่งมัน่ในการท างาน 
3. รกัความเป็นไทย 

ภาระงาน/ช้ินงาน . 
 สรา้งสรรคก์ารแสดงชุด ระบ าชนไก่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ศิลปะ

พื้นบ้านภาคใต้  
( 4 แผน 6 ชัว่โมง) 

สาระสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจ
องค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค์  ใช้ศัพท์เบื้องต้นทาง
นาฏศิลป ์ วิเคราะหว์ิพากษ ์ วจิารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่าง
อิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง 
ๆ ประยกุต์ใช้นาฏศิลป์ ในชวีิตประจำวนั   

แผนท่ี 1 ( 1 ชัว่โมง)  

 เรื่อง ศลิปะพืน้บา้นภาคใต ้
สาระการเรยีนรู ้ศลิปะการร าและ
การละเล่นพืน้บา้นของภาคใต ้แบ่งตามกลุ่ม
วฒันธรรม 2 กลุ่ม คอื ไทยพุทธ และมุสลมิ 

แผนท่ี 2 (1 ชัว่โมง)  

    เรื่อง ภาษาท่าการเลยีนแบบธรรมชาต ิ

สาระการเรยีนรู ้การเลยีนแบบธรรมชาต ิวสิยัของ
สตัว ์และใชก้ริยิาเหล่านัน้เป็นการสื่อความหมาย 

 

แผนท่ี 3 ( 2 ชัว่โมง)  

เรื่อง องคป์ระกอบของนาฏศลิป์     
 สาระการเรยีนรู ้ นาฏศลิป์ประกอบดว้ย 
ศลิปะหลายแขนง ทัง้รอ้งเพลง การบรรเลง
ดนตร ีและการฟ้อนร า 

 
  

แผนท่ี 4 ( 2 ชัว่โมง)  

    เรื่อง ฝึกฝนท่าร า ชุดระบ าชนไก่  

 สาระการเรยีนรู ้สรา้งสรรคผ์ลงานการ
แสดงและน าไปเผยแพร่                    



แผ่นท่ี 1 ผงัภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design) 

วิชา ชุมชุมนาฏศิลป์ไทยสืบสานปณิธานของพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  
แผนการจดัการเรียนรู้ เรือ่ง ภาษาท่าการเรียนแบบธรรมชาติ ระดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา 1 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

สาระส าคญั     ภาษาท่า เป็นทักษะพ้ืนฐานในการฝึกหัด
นาฏศิลปไ์ทย โดยใช้ภาษาท่าในการเคลื่อนไหวเพื่อสื่อความหมาย
ทางอารมณ์ และสื่อท่าทางให้เข้ากับภูมิปัญญาทางท้องถิ่น 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
      1. (K.) อธิบายความหมาย ความสำคัญ ของภาษาท่า 
      2. (P) วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกายและปฏิบัติท่ารำได้

อย่ามีความหมายสื่อความรู้สึกได้ตามแบบแผน 
      3. (A) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเห็นความสำคัญในการปฏิบัติท่ารำ 

สาระการเรียนรู ้ 
ภาษาท่า เป็นทักษะพ้ืนฐานในการฝึกหัดนาฏศิลปไ์ทย 

โดยใช้ภาษาท่าในการเคลื่อนไหวเพื่อสื่อความหมายทางอารมณ์ 

และสื่อท่าทางให้เข้ากับภูมิปัญญาทางท้องถิ่น 

สมรรถนะส าคญั  
5. ความสามารถในการสื่อสาร อธิบาย นำเสนอหน้าช้ัน  

6. ความสามารถในการคดิ คิดวิเคราะห์ ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ 

ปฏิบัติท่ารำได้ถูกต้องตามแบบแผน  

7. ความสามารถในการใช้ทักษะชีว ิต  ใช้กระบวนการกลุ่ม

ปฏิบัติงาน 

8. ความสามารถในการใช ้ เทคโนโลยี  ส ืบค ้นข ้อม ูลทาง

อินเตอร์เน็ต                     
 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
1. อยู่อย่างพอเพยีง  

2. มุ่งมัน่ในการท างาน  

3. รกัความเป็นไทย  

4. มจีติสาธารณะ  

2. หลกัฐานการเรียนรู ้ 
ภาระงาน/ชิน้งาน : ปฏิบัติท่ารำ ภาษท่า 
 การวดัประเมนิผล : น าเสนอท่าร า 
ประเดน็ วธิกีาร เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 
ดา้น K ทดสอบ แบบทดสอบ > ร้อยละ 60 

ดา้น P สังเกต แบบประเมิน
ทักษะ 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ ์

ดา้น A สังเกต แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ ์

 
 

ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ 

ภาษาท่าการเลียนแบบธรรมชาติ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ครูนำบัตรคำให้นักเรียนดูและปฏบิัติท่าเลียนแบบคน สัตว ์การทำอาชีพในชุมชนท้องถิ่นในภาพ
จิตนาการของตนเองทีละใบ 
ครูอธิบายเกีย่วกับท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยให้นักเรียนฟังและสาธิตท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยที่ถูกต้อง
ตามท่าในบัตรคำที่ให้นักเรียนดูและปฏบิัติตามทีละท่า โดยมีครูดูแลและให้คำแนะนำอยา่งใกล้ชิด
จนทุกคนสามารถทำได้ถกูต้อง และครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิกเห็นเกี่ยวกับผล
ปฏิบัติภาษาทา่ทางนาฏศิลป์ไทยของตนเอง 
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยที่ตนเองชอบโดยครูใช้

ชุดคำถามตั้งโจทย์ให้นกัเรียนปฏบิัติเป็นภาษาทา่ 

สื่อเรยีนรู ้  
1.วดีทีศัน์ power point    2. ใบความรู ้และใบงาน 
แหล่งเรยีนรู ้: อนิเตอรเ์น็ต คร ู
 เวลา : 1 ชัว่โมง 
 



แผ่นท่ี ๒ แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ระดบัชัน้ ม.1- ม.6  เวลา 1 ชัว่โมง 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้ (ใช้การจดักระบวนเรียนรู้  แบบ 4 S 4 ขัน้ตอน) 
ขัน้ท่ี 1  น าเสนอสิง่เรา้ 
 ครสูงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีนเมื่อไดด้วูดีทีศัน์ เรื่อง ภาษาท่าการเลีย่นแบบธรรมชาติ 
 
ขัน้ท่ี 2  ขัน้เตรยีมความพรอ้ม 
 เตรยีมร่างกายใหส้มบูรณ์แขง็แรงเพื่อให้ได้สัดส่วนการรำที่งดงาม โดยบังคับกล้ามเนื้อหรือกระดูกบางส่วนให้

ผิดรูปไป รวมท้ังเป็นการบริหารเพื่อให้การเคลื่อนไหวเมื่อรำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีพลัง  

ขัน้ท่ี 3  ฝึกปฏบิตัติามขัน้ตอน 
 ครสูาธติใหน้กัเรยีนฝึกปฏบิตั ิภาษาท่าการเลีย่นแบบธรรมชาต ิ
  
ขัน้ท่ี 4  ขัน้น าเสนอผลงานและประเมนิผล 
         นกัเรยีนสามารถปฏบิตั ิและครตูรวจสอบความสมบูรณ์ของภาษาท่าการเลีย่นแบบธรรมชาตพิรอ้มให้
ค าแนะน า 
 
8. การวดัและประเมินผล 

ล าดบัท่ี วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 
1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรยีนใน

การเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 

1.การประเมินกิจกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า
ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า ไมผ่่าน 
2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรยีนใน
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม 

1.การประเมินกิจกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า
ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า ไมผ่่าน 
2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

 



แผ่นท่ี ๓ ชุดค าถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง ภาษาท่าการเล่ียนแบบธรรมชาติระดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา 1 ชัว่โมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1.   จากภาพท่ารำท่ีนักเรียนเห็น นักเรียนเคยเห็นท่ารำภาษาท่าการเลีย่นแบบธรรมชาตเิหล่านี้หรือไม่ 
Q2  นักเรียนลองปฏิบัติตามรูปภาพภาษาท่าการเลีย่นแบบธรรมชาตโิดยครูไม่สาธิตให้ดู 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q3. นักเรียนวางแผนจับกลุ่มและเลือกท่ารำภาษาท่าการเลีย่นแบบธรรมชาตใิห้เหมาะสมกับความสามารถ

ของของคู่ตนเองและให้งานสำเร็จตามเป้าหมายทันเวลาที่กำหนดภายในคาบ 
Q4. นักเรียนฝึกปฏิบัติท่ารำภาษาท่าการเลีย่นแบบธรรมชาตใิห้สวยงาม และถูกต้องตามแบบแผน 
Q5. นักเรียนคิดว่าท่ารำภาษาท่าการเลีย่นแบบธรรมชาตทิี่เพ่ือนๆเลือกออกมานำเสนอนั้นสวยงาม และ

ถูกต้องตามแบบแผนหรือไม่ 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงหลงัเรียน  

Q6.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จตามท่ีได้รับมอบหมายงานกับกลุ่มของตน 
Q7. จากการเรียนรู้เรื่องภาษาท่าการเลี่ยนแบบธรรมชาติมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง  และสอดคล้องกับ

ชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างไร  
 

 

 

 

 

 

 

แผ่นท่ี ๔ แนวทางท่ีครนู าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จดัการเรียนรู ้



แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง ภาษาท่าการเล่ียนแบบธรรมชาติระดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา 1 ชัว่โมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  

 

ครผูู้สอนน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจดักิจกรรมการเรียนรู ้โดยการบูรณาการ 3 หลกัการ  2 
เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดงัน้ี         
ความรู้ท่ีครตู้องมีก่อนสอน 
1.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. กระบวนการสอน และการวางแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนรูก้ารวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรยีน และ ตรงตามสภาพจริง  
3. การถ่ายทอดความรูสู้ผู่้เรยีน 

คณุธรรมของครใูนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
 1. มีความรับผดิชอบ วินัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
2. มีความขยัน อดทน ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 
3. ตรงต่อเวลา 
4. รักเมตตาศิษย ์
5. มีระเบียบวินยั 

ประเดน็ มีเหตุผล พอประมาณ มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี 
 
เน้ือหา 
 

-สอดคล้องกับสาระและ จดุประสงค์ 
-เหมาะสมกับความสนใจ และวัยของ
ผู้เรยีนเพราะเป็นสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัว 

 

-สอนบรรลุตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด  
- ผู้เรียนได้รูจ้ักภาษาท่าการ
เลี่ยนแบบธรรมชาติและ
นำไปใช้ในการคิดสร้างสรรค์
การแสดงชุดอื่นๆ 

-วิเคราะหเ์นื้อหา ออกแบบและจดั
กิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ครบถ้วนตาม
สาระ  
- แจ้งเนื้อหาให้ผู้เรียนทราบก่อน
ล่วงหน้าและมีภาพประกอบ 
- ครูมีความรูค้วามเข้าใจ สืบค้นข้อมูล
และถ่ายทอดได้อย่างด ี

 
เวลา 
 

- ใช้เวลา 1 ช่ัวโมงจัด กิจกรรมได้
เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน เนื้อหาและ
กระบวนการ  
- แบ่งเวลาในการจัดกิจกรรม แต่ละ
ขั้นตอนได้ชัดเจน 

- จัดกิจกรรมการเรียนให้กับ
ผู้เรยีนไดบ้รรลุตาม
จุดประสงค์ 

 

- วางแผนและการกำกับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้และสำรองไว้เพื่อ
ความยืดหยุ่นในการดำเนินกิจกรรม  

 
การจดั
กิจกรรม 
 

- จัดจะให้ผู้เรียนได้วางแผนปฏิบัติด้วย
ตนเอง 
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตัิ
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
-มอบหมายภาระงานและช้ินงาน
สอดคล้องกับเปา้หมายการเรียนรู ้

- ผู้เรียนเกดิจากการสืบค้น 
และปฏิบตัิด้วยตนเอง 
- รู้และปฏิบตัิงานกลุม่
ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันตาม
กำลังความ สามารถ และ
ความถนัด  

- วางแผนอย่างรอบคอบในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งกลุ่มนักเรียน
คละความสามารถ จัดลำดับกิจกรรม
ให้นักเรียนมีทักษะ และได้เรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพของตนเองพร้อมนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน  
- เตรียมกิจกรรมสำรองไว้สำหรับ         
ผู้เรยีนไมไ่ดเ้ข้าเรยีนหรือเรียนรู้ช้า   



-ส่งเสรมิการวิเคราะห์ การคดิ
สร้างสรรค์และประยุกต์
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
 
ส่ือ/
อปุกรณ์ 
 

-จำนวนใบความรู้ และวัสดุอุปกรณ์            
มีเพียงพอต่อจำนวนนักเรยีนและ
กิจกรรม 
-ใช้สื่อและเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิต
จริงและเข้าใจง่าย 

- การใช้อุปกรณ์อย่าง
ประหยดัและเกิดประโยชน์
สูงสุดใน การจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้

- การเตรยีมสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อมก่อน
จัดกิจกรรม 
- ลำดับขั้นตอนการใช้สื่อและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ 
-มีความชำนาญในการใช้สื่อ อุปกรณ ์

 
 
แหล่ง
เรียนรู้ 
 

- ใช้ห้อง ICT เทคโนโลยหีรือ   
ห้องสมุด สิ่งรอบตัวท่ีเป็นแหล่งเรยีนรู้
ท่ีเห็นและเข้าใจง่าย เหมาะสมกับ
กิจกรรมท่ีกำหนด 

-นักเรียนได้ใช้แหล่งเรยีนรู้ท่ี             
อยู่ใกล้ตัว เช่น โทรศัพท์      
หาได้ง่าย ประหยดัและ
ปลอดภัย 

- มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ก่อน
ล่วงหน้า แจ้งเจ้าหน้าที่และเขียนขอใช้
ห้อง ICT ห้องสมุด ล่วงหน้าเพื่อความ
สะดวกและเกดิประโยชน์ต่อผู้เรยีน
มากที่สุด  

 
ประเมินผล 
 

-ครูใช้เครื ่องมือและวิธีการ วัดผลท่ี
ถ ูกต ้อง เหมาะสมและสอดคล ้อง
พฤติกรรม 

 

-เพื่อตรวจสอบความรู้ความ 
เข้าใจและการพัฒนาการ
เรียน รู้ของนักเรยีนตาม
เป้าหมาย 

ใช้ว ิธ ีการวัดผลตามสภาพจริงและ            
ทุกคนมีส ่วนร ่วมในการวัดผลการ
เร ียนร ู ้ ท่ี กำหนดไว ้และนำผลไป
พัฒนาการเรียนรู้ครั้งตอ่ไปได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นท่ี ๕ ผลท่ีจะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง ภาษาท่าการเล่ียนแบบธรรมชาติระดบัชัน้ ม.1-ม.6เวลา 1 ชัว่โมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ 

 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบติัตามหลกั ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลกัการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ 
ดงัน้ี          
 

ความรู้ท่ีนักเรียนต้องมีก่อน 
1. การเคล ื ่อนไหวร ่างกาย  ภาษาท่าการเล ี ่ยนแบบ
ธรรมชาติพื้นฐานท่ีนักเรียนรู้จักมาจากความรู้เดิม 
2. การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 
3. เลือกภาษาท่าเลียนแบบธรรมชาติ หรือแหล่งเรียนรู้ใน
การดำเนินการเรียนรูต้ามความสนใจร่วมของคู่ของตน 
4. การสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูล 

คณุธรรมของนักเรียนท่ีจะท าให้การเรียนรู้
ส าเรจ็ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์  
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. รักความเป็นไทย 
4. อยู่อย่างพอเพียง 

   5. มุ่งมั่นในการทำงาน 
มีเหตุผล พอประมาณ มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี 

1.กำหนดหน้าท่ีของสมาชิกในกลุม่
ได้เหมาะสมกับความสามารถของ
สมาชิก 
2.กำหนดของข่ายการทำงานได้
เหมาะสมตามภาระงานในแตล่ะ
ส่วน 
3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์หรือแหล่ง
เรียนรู้ในการดำเนินการเรียนรูต้าม
ความสนใจร่วม ของสมาชิกกลุ่ม 
4. ปฏิบัติท่ารำภาษาท่าการ
เลยีนแบบธรรมชาตไิด้เหมาะสม
กับศักยภาพของตน 

1. มีการสืบค้นข้อมลูท้ังจากแหล่งเรียนรู้
จริง เอกสาร สื่อแล้วนำมาวิเคราะห์หา
เหตุผลเพื่อสรุปและทำใบงานได้อย่าง
ถูกต้องตามข้อมูล 
2. อธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติได้ถูกต้อง
ชัดเจน 
3. สรุปผลดี ผลเสียของการแสดงท่ารำ
ภาษาท่าการเลยีนแบบธรรมชาต ิ

1.วางแผนการดำเนินกิจกรรมท่ีไดร้ับ
มอบหมายได้เหมาะสม ชัดเจนและ
ปฏิบัติได ้
2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติท่ารำ ให้คู่
ของตนเข้าใจตรงกันเพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
3.ศึกษา จัดเตรยีมอุปกรณ์ก่อน            
การดำเนินการครบถ้วน 

 

 

 

 

 



5.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตท่ีสมดลุและพร้อมรบัการเปล่ียนแปลง 4 มิติ ตามหลกั ปศพพ. ดงัน้ี 

                 ดา้น  
องคป์ระกอบ 

สมดลุและพร้อมรบัการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วตัถ ุ สงัคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม 

ความรู ้K 
 

มีความรู้ในการเลือก 
ภาษาท่าการเลี่ยนแบบ
ธรรมชาติใหเ้หมาะสม
กับศักยภาพ 

- มีความรอบรู้ในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
- ยึดมั่นในหลักการอยู่
ร่วมกันตามวิถี
ประชาธิปไตย 

- รักษาความสะอาด           
การดูแลรักษาห้อง ict 
ห้องสมุด ให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย 

 

- ยอมรับความ
หลากหลายทาง
ความคิดตามแบบแผน 

ทกัษะ P 
 

เลือกใช้สื่อ แหล่ง
เรียนรู ้ในการสืบค้นได้
เหมาะสม 

- ปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกันในกลุ่มอย่าง              
มีความสุข 

 

- นำสิ่งของท่ีเหลือใช้
แล้วมาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

 

- การร่วมมือกันในการ
สำรวจสร้างภมูิคุ้มกัน
รู้เท่าทันสื่อในคู่ของตน 

ค่านิยม A 
 

-เห็นคุณค่าของการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู้ อย่างคุม้ค่า 

-มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน ใฝ่เรียนรู้ใน
การร่วมกันสืบค้น
ข้อมูล และการทำงาน
ร่วมกันตามวิถีแห่ง
ความเอื้อเฟื้อ 

-มีจิตสำนึกในการดูแล 
รักษาความสะอาด 
อุปกรณ์ในห้อง ict 
ห้องสมุดให้เรียบร้อย
หลังจากเรยีนเสร็จ 

-ตระหนัก รู้คณุค่า 
อนุรักษ์ความเป็นไทย  

สมรรถนะ C 
 

มีความสามารถในดา้น
การคิด การใช้ทักษะ
ชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลย ี
  

น าไปสู่ความยัง่ยืน 
หลกัทรงงานในหลวงรชักาล 9   
ขอ้ที ่23 รู้ รัก สามัคคี 
พระบรมราโชบายในหลวงรชักาลที ่10  
ขอ้ท ี4. เป็นพลเมืองที่ดี 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

เป้าหมายที ่เป้าหมายที ่4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า

เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 



บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ..................................................................  
................................................................................................................................ ................................. 
ปัญหา/อปุสรรค 
.......................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ..................................................... 
................................................................................................................................ ................................. 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
.................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ........................................... 
................................................................................................................................ ................................. 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (...............................................)    
                                                        วนัที.่...........เดอืน............................พ.ศ............ 
 
ความเหน็ของหวัหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รบัมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................................................................................................ 
 

       ลงชื่อ………………………………………………………… 

        (......................................................) 
              หวัหน้ากลุ่มสาระ............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................................................................................… 
 

       ลงชื่อ…………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               หวัหน้าฝ่าย / รองฝ่ายวชิาการ 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
 

       ลงชื่อ…………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               ผูอ้ านวยการโรงเรยีน............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

หน่วยการเรียนรูแ้ละแผนการจดัการเรยีนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอปุนิสยัอยู่อย่างพอเพียง 
 รายวิชา ชมุนุมนาฏศิลป์ไทยสืบสานปณิธานของพ่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรือ่ง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ชุดระบ าชนไก่ จ านวน 6 ชัว่โมง 
แผนจดัการเรียนรู้ 4 แผน   

 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้                  จ านวน 1 ชัว่โมง  
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 2 เรื่อง ภาษาท่าการเลียนแบบธรรมชาติ       จ านวน 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3 เรื่อง องคป์ระกอบของนาฏศิลป์         จ านวน 2 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 4 เรื่อง ฝึกฝนท่าร า ชุดระบ าชนไก่                    จ านวน 2 ชัว่โมง 
 
 

โรงเรียนบ้านตาขนุวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แผ่นท่ี 1 ผงัโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะอยูอ่ย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้  ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ระดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา  6 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการสือ่สาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
   - ทกัษะการน าความรูไ้ปใช ้
3. ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีติ 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
4. อยู่อย่างพอเพยีง 
5. มุ่งมัน่ในการท างาน 
6. รกัความเป็นไทย 

ภาระงาน/ช้ินงาน . 
 สรา้งสรรคก์ารแสดงชุด ระบ าชนไก่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ศิลปะ

พื้นบ้านภาคใต้  
( 4 แผน 6 ชัว่โมง) 

สาระสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจ
องค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค์  ใช้ศัพท์เบื้องต้นทาง
นาฏศิลป ์ วิเคราะหว์ิพากษ ์ วจิารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่าง
อิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง 
ๆ ประยกุต์ใช้นาฏศิลป์ ในชวีิตประจำวนั   

แผนท่ี 1 ( 1 ชัว่โมง)  

 เรื่อง ศลิปะพืน้บา้นภาคใต ้
สาระการเรยีนรู ้ศลิปะการร าและ
การละเล่นพืน้บา้นของภาคใต ้แบ่งตามกลุ่ม
วฒันธรรม 2 กลุ่ม คอื ไทยพุทธ และมุสลมิ 

แผนท่ี 2 (1 ชัว่โมง)  

    เรื่อง ภาษาท่าการเลยีนแบบธรรมชาต ิ

สาระการเรยีนรู ้การเลยีนแบบธรรมชาต ิวสิยัของ
สตัว ์และใชก้ริยิาเหล่านัน้เป็นการสื่อความหมาย 

 

แผนท่ี 3 ( 2 ชัว่โมง)  

เรื่อง องคป์ระกอบของนาฏศลิป์     
 สาระการเรยีนรู ้ นาฏศลิป์ประกอบดว้ย 
ศลิปะหลายแขนง ทัง้รอ้งเพลง การบรรเลง
ดนตร ีและการฟ้อนร า 

 
  

แผนท่ี 4 ( 2 ชัว่โมง)  

    เรื่อง ฝึกฝนท่าร า ชุดระบ าชนไก่  

 สาระการเรยีนรู ้สรา้งสรรคผ์ลงานการ
แสดงและน าไปเผยแพร่                    



แผ่นท่ี 1 ผงัภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design) 

วิชา ชุมชุมนาฏศิลป์ไทยสืบสานปณิธานของพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  
แผนการจดัการเรียนรู้ เรือ่ง ภาษาท่าการเรียนแบบธรรมชาติ ระดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา 2 ชัว่โมง 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

สาระส าคญั     องค์ประกอบของนาฏศิลป์ก็จะประกอบไปด้วย
การขับร้อง  การบรรเลงดนตร ี และการฟ้อนรำ  ท้ังนี้เพราะการ
แสดงออกของนาฏศิลปไ์ทยจะต้องอาศัยบทร้อง  ทำเพลง
ประกอบการแสดง   เพราะฉะนั้นก่อนท่ีจะมาเป็นนาฏศิลปไ์ทยได้
จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๆ 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
1. (K.) อธิบายความหมาย ความสำคัญ ขององค์ประกอบของ

นาฏศิลป ์
 2. (P) วิเคราะห์การองค์ประกอบของนาฏศิลปแ์ละปฏิบัติท่ารำได้

อย่ามีความหมายสื่อความรู้สึกได้ตามแบบแผน 
      3. (A) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเห็นความสำคัญองค์ประกอบของ

นาฏศิลป ์
สาระการเรียนรู ้ 
 องค์ประกอบของนาฏศิลป์ก็จะประกอบไปด้วยการขับ
ร้อง  การบรรเลงดนตร ี และการฟ้อนรำ  ท้ังนี้เพราะการ
แสดงออกของนาฏศิลปไ์ทยจะต้องอาศัยบทร้อง  ทำเพลง
ประกอบการแสดง   เพราะฉะนั้นก่อนท่ีจะมาเป็นนาฏศิลปไ์ทยได้
จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๆ 

 
สมรรถนะส าคญั  

9. ความสามารถในการสื่อสาร อธิบาย นำเสนอหน้าช้ัน  

10. ความสามารถในการคดิ คิดวิเคราะห์ องค์ประกอบของ

นาฏศิลปป์ฏิบัติท่ารำได้ถูกต้องตามแบบแผน  

11. ความสามารถในการใช้ทักษะชีว ิต  ใช้กระบวนการกลุ่ม

ปฏิบัติงาน 

12. ความสามารถในการใช ้ เทคโนโลยี  ส ืบค ้นข ้อม ูลทาง

อินเตอร์เน็ต                     
 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
1. อยู่อย่างพอเพยีง  

2. หลกัฐานการเรียนรู ้ 
ภาระงาน/ชิน้งาน : องค์ประกอบของนาฏศิลป ์ดนตร ีการฟ้อนร า 
 การวดัประเมนิผล : น าเสนอท่าร า 
ประเดน็ วธิกีาร เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 
ดา้น K ทดสอบ แบบทดสอบ > ร้อยละ 60 

ดา้น P สังเกต แบบประเมิน
ทักษะ 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ ์

ดา้น A สังเกต แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ ์

 
 

ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ 

ภาษาท่าการเลียนแบบธรรมชาติ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ครูนำบัตรคำให้นักเรียนดูและปฏบิัติการฟังดนตรี และฝึกร้อง 

ครูอธิบายเกีย่วกับองค์ประกอบของนาฏศิลปใ์ห้นกัเรียนฟังและสาธิตองคป์ระกอบของ
นาฏศิลป์ที่ถกูต้องตามท่าในบัตรคำที่ให้นักเรียนดูและปฏิบัติตามทีละทา่ โดยมีครูดูแลและให้

คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจนทกุคนสามารถทำได้ถูกต้อง และครูใช้คำถามเพือ่ให้นกัเรียนแสดงความ

คิกเห็นเกี่ยวกับผลปฏิบัติองค์ประกอบของนาฏศิลปข์องตนเอง 

ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัองค์ประกอบของนาฏศลิปท์ีต่นเองชอบโดยครู

ใชชุ้ดคำถามตั้งโจทย์ให้นักเรียนปฏิบัติ 

สื่อเรยีนรู ้  
1.วดีทีศัน์ power point    2. ใบความรู ้และใบงาน 
แหล่งเรยีนรู ้: อนิเตอรเ์น็ต คร ู
 เวลา : 2 ชัว่โมง 
 

 

 



แผ่นท่ี ๒ แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ระดบัชัน้ ม.1- ม.6  เวลา 2 ชัว่โมง 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้ (ใช้การจดักระบวนเรียนรู้  แบบ 4 S 4 ขัน้ตอน) 
ขัน้ท่ี 1  น าเสนอสิง่เรา้ 
 ครสูงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีนเมื่อไดด้วูดีทีศัน์ เรื่อง องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 
 
ขัน้ท่ี 2  ขัน้เตรยีมความพรอ้ม 
 เตรยีมร่างกายใหส้มบูรณ์แขง็แรงเพื่อให้ได้สัดส่วนการรำที่งดงาม โดยบังคับกล้ามเนื้อหรือกระดูกบางส่วนให้

ผิดรูปไป รวมท้ังเป็นการบริหารเพื่อให้การเคลื่อนไหวเมื่อรำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีพลัง  

ขัน้ท่ี 3  ฝึกปฏบิตัติามขัน้ตอน 
 ครสูาธติใหน้กัเรยีนฝึกปฏบิตั ิองค์ประกอบของนาฏศิลป์ เช่นการขบัรอ้ง   
ขัน้ท่ี 4  ขัน้น าเสนอผลงานและประเมนิผล 
         นกัเรยีนสามารถปฏบิตั ิและครตูรวจสอบความสมบูรณ์ขององค์ประกอบของนาฏศิลป์พรอ้มใหค้ าแนะน า 
 
8. การวดัและประเมินผล 

ล าดบัท่ี วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1 สงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีนในการเขา้

ร่วมกจิกรรม 
แบบสงัเกตพฤตกิรรม
ของนักเรยีนในการเขา้
ร่วมกจิกรรม 

1.การประเมนิกจิกรรมการเขา้
ร่วมกจิกรรม ผ่านตัง้แต่ 2 
รายการ ถอืว่าผ่าน ผ่าน 1 
รายการถอืว่า ไม่ผ่าน 
2. การประเมนิพฤตกิรรมการเขา้
ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

2 สงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีนในการเขา้
ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

แบบสงัเกตพฤตกิรรม
ของนักเรยีนในการเขา้
ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

1.การประเมนิกจิกรรมการเขา้
ร่วมกจิกรรม ผ่านตัง้แต่ 2 
รายการ ถอืว่าผ่าน ผ่าน 1 
รายการถอืว่า ไม่ผ่าน 
2. การประเมนิพฤตกิรรมการเขา้
ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 



แผ่นท่ี ๓ ชุดค าถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง ภาษาท่าการเล่ียนแบบธรรมชาติระดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา 2 ชัว่โมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1.   จากภาพท่ารำท่ีนักเรียนเห็น นักเรียนเคยเห็นองค์ประกอบของนาฏศิลป์เหล่านี้หรือไม่ 
Q2  นักเรียนลองปฏิบัติตามเสียงดนตรีขององค์ประกอบของนาฏศิลป์โดยครูไม่สาธิตให้ดู 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q3. นักเรียนวางแผนจับกลุ่มและเลือกองค์ประกอบของนาฏศิลป์ให้เหมาะสมกับความสามารถของของกลุ่ม

ตนเองและให้งานสำเร็จตามเป้าหมายทันเวลาที่กำหนดภายในคาบ 
Q4. นักเรียนฝึกปฏิบัติท่ารำให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของนาฏศิลป์และถูกต้องตามแบบแผน 
Q5. นักเรียนคิดว่าท่ารำที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของนาฏศิลป์ที่เพ่ือนๆเลือกออกมานำเสนอนั้นสวยงาม 

และถูกต้องตามแบบแผนหรือไม่ 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงหลงัเรียน  

Q6.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จตามท่ีได้รับมอบหมายงานกับกลุ่มของตน 
Q7. จากการเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของนาฏศิลป์มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง  และสอดคล้องกับ

ชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างไร  
 

 

 

 

 

 

 
 
 



แผ่นท่ี ๔ แนวทางท่ีครนู าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จดัการเรียนรู ้
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง องค์ประกอบของนาฏศิลปร์ะดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา 2 ชัว่โมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  
 

ครผูู้สอนน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจดักิจกรรมการเรียนรู ้โดยการบูรณาการ 3 หลกัการ  2 
เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดงัน้ี         
ความรู้ท่ีครตู้องมีก่อนสอน 
1.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. กระบวนการสอน และการวางแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนรูก้ารวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรยีน และ ตรงตามสภาพจริง  
3. การถ่ายทอดความรูสู้ผู่้เรยีน 

คณุธรรมของครใูนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
 1. มีความรับผดิชอบ วินัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
2. มีความขยัน อดทน ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 
3. ตรงต่อเวลา 
4. รักเมตตาศิษย ์
5. มีระเบียบวินยั 

ประเดน็ มีเหตุผล พอประมาณ มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี 
 
เน้ือหา 
 

-สอดคล้องกับสาระและ จดุประสงค์ 
-เหมาะสมกับความสนใจ และวัยของ
ผู้เรยีนเพราะเป็นสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัว 

 

-สอนบรรลุตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด  
- ผู้เรียนได้รูจ้ักองค์ประกอบ
ของนาฏศิลปแ์ละนำไปใช้ใน
การคิดสร้างสรรค์การแสดง
ชุดอื่นๆ 

-วิเคราะหเ์นื้อหา ออกแบบและจดั
กิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ครบถ้วนตาม
สาระ  
- แจ้งเนื้อหาให้ผู้เรียนทราบก่อน
ล่วงหน้าและมีภาพประกอบ 
- ครูมีความรูค้วามเข้าใจ สืบค้นข้อมูล
และถ่ายทอดได้อย่างด ี

 
เวลา 
 

- ใช้เวลา 2 ช่ัวโมงจัด กิจกรรมได้
เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน เนื้อหาและ
กระบวนการ  
- แบ่งเวลาในการจัดกิจกรรม แต่ละ
ขั้นตอนได้ชัดเจน 

- จัดกิจกรรมการเรียนให้กับ
ผู้เรยีนไดบ้รรลุตาม
จุดประสงค์ 

 

- วางแผนและการกำกับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้และสำรองไว้เพื่อ
ความยืดหยุ่นในการดำเนินกิจกรรม  

 
การจดั
กิจกรรม 
 

- จัดจะให้ผู้เรียนได้วางแผนปฏิบัติด้วย
ตนเอง 
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตัิ
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
-มอบหมายภาระงานและช้ินงาน
สอดคล้องกับเปา้หมายการเรียนรู ้

- ผู้เรียนเกดิจากการสืบค้น 
และปฏิบตัิด้วยตนเอง 
- รู้และปฏิบตัิงานกลุม่
ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันตาม
กำลังความ สามารถ และ
ความถนัด  

- วางแผนอย่างรอบคอบในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งกลุ่มนักเรียน
คละความสามารถ จัดลำดับกิจกรรม
ให้นักเรียนมีทักษะ และได้เรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพของตนเองพร้อมนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน  



-ส่งเสรมิการวิเคราะห์ การคดิ
สร้างสรรค์และประยุกต์
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

- เตรียมกิจกรรมสำรองไว้สำหรับ         
ผู้เรยีนไมไ่ดเ้ข้าเรยีนหรือเรียนรู้ช้า   

 
ส่ือ/
อปุกรณ์ 
 

-จำนวนใบความรู้ และวัสดุอุปกรณ์            
มีเพียงพอต่อจำนวนนักเรยีนและ
กิจกรรม 
-ใช้สื่อและเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิต
จริงและเข้าใจง่าย 

- การใช้อุปกรณ์อย่าง
ประหยดัและเกิดประโยชน์
สูงสุดใน การจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้

- การเตรยีมสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อมก่อน
จัดกิจกรรม 
- ลำดับขั้นตอนการใช้สื่อและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ 
-มีความชำนาญในการใช้สื่อ อุปกรณ ์

 
 
แหล่ง
เรียนรู้ 
 

- ใช้ห้อง ICT เทคโนโลยหีรือ   
ห้องสมุด สิ่งรอบตัวท่ีเป็นแหล่งเรยีนรู้
ท่ีเห็นและเข้าใจง่าย เหมาะสมกับ
กิจกรรมท่ีกำหนด 

-นักเรียนได้ใช้แหล่งเรยีนรู้ท่ี             
อยู่ใกล้ตัว เช่น โทรศัพท์      
หาได้ง่าย ประหยดัและ
ปลอดภัย 

- มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ก่อน
ล่วงหน้า แจ้งเจ้าหน้าที่และเขียนขอใช้
ห้อง ICT ห้องสมุด ล่วงหน้าเพื่อความ
สะดวกและเกดิประโยชน์ต่อผู้เรยีน
มากที่สุด  

 
ประเมินผล 
 

-ครูใช้เครื ่องมือและวิธีการ วัดผลท่ี
ถ ูกต ้อง เหมาะสมและสอดคล ้อง
พฤติกรรม 

 

-เพื่อตรวจสอบความรู้ความ 
เข้าใจและการพัฒนาการ
เรียน รู้ของนักเรยีนตาม
เป้าหมาย 

ใช้ว ิธ ีการวัดผลตามสภาพจริงและ            
ทุกคนมีส ่วนร ่วมในการวัดผลการ
เร ียนร ู ้ ท่ี กำหนดไว ้และนำผลไป
พัฒนาการเรียนรู้ครั้งตอ่ไปได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นท่ี ๕ ผลท่ีจะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง องค์ประกอบของนาฏศิลปร์ะดบัชัน้ ม.1-ม.6เวลา 2 ชัว่โมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ 

 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบติัตามหลกั ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลกัการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ 
ดงัน้ี          
 

ความรู้ท่ีนักเรียนต้องมีก่อน 
1. องค์ประกอบของนาฏศิลปท่ี์นักเรียนรู้จักมาจากความรู้เดิม 
2. การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 
3. เลือกองค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป ์หรือแหล่งเรียนรู้ใน
การดำเนินการเรียนรูต้ามความสนใจร่วมของกลุ่มของตน 
4. การสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูล 

คณุธรรมของนักเรียนท่ีจะท าให้การเรียนรู้
ส าเรจ็ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์  
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. รักความเป็นไทย 
4. อยู่อย่างพอเพียง 

   5. มุ่งมั่นในการทำงาน 
มีเหตุผล พอประมาณ มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี 

1.กำหนดหน้าท่ีของสมาชิกในกลุม่ได้
เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิก 
2.กำหนดของข่ายการทำงานได้
เหมาะสมตามภาระงานในแตล่ะสว่น 
3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์หรือแหล่ง
เรียนรู้ในการดำเนินการเรียนรูต้าม
ความสนใจร่วม ของสมาชิกกลุ่ม 
4. ปฏิบัติท่ารำตามองค์ประกอบของ
นาฏศิลปไ์ดเ้หมาะสมกับศักยภาพของ
ตน 

1. มีการสืบค้นข้อมลูท้ังจากแหล่งเรียนรู้
จริง เอกสาร สื่อแล้วนำมาวิเคราะห์หา
เหตุผลเพื่อสรุปและทำใบงานได้อย่าง
ถูกต้องตามข้อมูล 
2. อธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติได้ถูกต้อง
ชัดเจน 
3. สรุปผลดี ผลเสียของการแสดงท่ารำ
ตามองค์ประกอบของนาฏศลิป ์

1.วางแผนการดำเนินกิจกรรมท่ีไดร้ับ
มอบหมายได้เหมาะสม ชัดเจนและ
ปฏิบัติได ้
2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติท่ารำ ให้
กลุ่มของตนเข้าใจตรงกันเพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
3.ศึกษา จัดเตรยีมอุปกรณ์ก่อน            
การดำเนินการครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 



5.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตท่ีสมดลุและพร้อมรบัการเปล่ียนแปลง 4 มิติ ตามหลกั ปศพพ. ดงัน้ี 

                 ดา้น  
องคป์ระกอบ 

สมดลุและพร้อมรบัการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วตัถ ุ สงัคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม 

ความรู ้K 
 

มีความรู้ในการเลือก 
ภาษาท่าการเลีย่น
แบบธรรมชาตใิห้
เหมาะสมกับศักยภาพ 

- มีความรอบรู้ในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
- ยึดมั่นในหลักการอยู่
ร่วมกันตามวิถี
ประชาธิปไตย 

- รักษาความสะอาด           
การดูแลรักษาห้อง ict 
ห้องสมุด ให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย 

 

- ยอมรับความ
หลากหลายทาง
ความคิดตามแบบแผน 

ทกัษะ P 
 

เลือกใช้สื่อ แหล่ง
เรียนรู ้ในการสืบค้นได้
เหมาะสม 

- ปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกันในกลุ่มอย่าง              
มีความสุข 

 

- นำสิ่งของท่ีเหลือใช้
แล้วมาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

 

- การร่วมมือกันในการ
สำรวจสร้างภมูิคุ้มกัน
รู้เท่าทันสื่อในคู่ของตน 

ค่านิยม A 
 

-เห็นคุณค่าของการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู้ อย่างคุม้ค่า 

-มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน ใฝ่เรียนรู้ใน
การร่วมกันสืบค้น
ข้อมูล และการทำงาน
ร่วมกันตามวิถีแห่ง
ความเอื้อเฟื้อ 

-มีจิตสำนึกในการดูแล 
รักษาความสะอาด 
อุปกรณ์ในห้อง ict 
ห้องสมุดให้เรียบร้อย
หลังจากเรยีนเสร็จ 

-ตระหนัก รู้คณุค่า 
อนุรักษ์ความเป็นไทย  

สมรรถนะ C 
 

มีความสามารถในดา้น
การคิด การใช้ทักษะ
ชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลย ี
  

น าไปสู่ความยัง่ยืน 
หลกัทรงงานในหลวงรชักาล 9   
ขอ้ที ่23 รู้ รัก สามัคคี 
พระบรมราโชบายในหลวงรชักาลที ่10  
ขอ้ท ี4. เป็นพลเมืองที่ดี 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

เป้าหมายที ่เป้าหมายที ่4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า

เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 



บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ..................................................................  
................................................................................................................................ ................................. 
ปัญหา/อปุสรรค 
.......................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ..................................................... 
................................................................................................................................ ................................. 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
.................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ........................................... 
................................................................................................................................ ................................. 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (...............................................)    
                                                        วนัที.่...........เดอืน............................พ.ศ............ 
 
ความเหน็ของหวัหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รบัมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................................................................................................ 
 

       ลงชื่อ………………………………………………………… 

        (......................................................) 
              หวัหน้ากลุ่มสาระ............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................................................................................… 
 

       ลงชื่อ…………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               หวัหน้าฝ่าย / รองฝ่ายวชิาการ 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
 

       ลงชื่อ…………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               ผูอ้ านวยการโรงเรยีน............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หน่วยการเรียนรูแ้ละแผนการจดัการเรยีนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอปุนิสยัอยู่อย่างพอเพียง 
 รายวิชา ชมุนุมนาฏศิลป์ไทยสืบสานปณิธานของพ่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรือ่ง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ชุดระบ าชนไก่ จ านวน 6 ชัว่โมง 
แผนจดัการเรียนรู้ 4 แผน   

 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้                  จ านวน 1 ชัว่โมง  
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 2 เรื่อง ภาษาท่าการเลียนแบบธรรมชาติ       จ านวน 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3 เรื่อง องคป์ระกอบของนาฏศิลป์         จ านวน 2 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 4 เรื่อง ฝึกฝนท่าร า ชุดระบ าชนไก่                    จ านวน 2 ชัว่โมง 
 
 

โรงเรียนบ้านตาขนุวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แผ่นท่ี 1 ผงัโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะอยูอ่ย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้  ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ระดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา  6 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการสือ่สาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
   - ทกัษะการน าความรูไ้ปใช ้
3. ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีติ 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
1. อยู่อย่างพอเพยีง 
2. มุ่งมัน่ในการท างาน 
3. รกัความเป็นไทย 

ภาระงาน/ช้ินงาน . 
 สรา้งสรรคก์ารแสดงชุด ระบ าชนไก่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ศิลปะ

พื้นบ้านภาคใต้  
( 4 แผน 6 ชัว่โมง) 

สาระสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจ
องค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค์  ใช้ศัพท์เบื้องต้นทาง
นาฏศิลป ์ วิเคราะหว์ิพากษ ์ วจิารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่าง
อิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง 
ๆ ประยกุต์ใช้นาฏศิลป์ ในชวีิตประจำวนั   

แผนท่ี 1 ( 1 ชัว่โมง)  

 เรื่อง ศลิปะพืน้บา้นภาคใต ้
สาระการเรยีนรู ้ศลิปะการร าและ
การละเล่นพืน้บา้นของภาคใต ้แบ่งตามกลุ่ม
วฒันธรรม 2 กลุ่ม คอื ไทยพุทธ และมุสลมิ 

แผนท่ี 2 (1 ชัว่โมง)  

    เรื่อง ภาษาท่าการเลยีนแบบธรรมชาต ิ

สาระการเรยีนรู ้การเลยีนแบบธรรมชาต ิวสิยัของ
สตัว ์และใชก้ริยิาเหล่านัน้เป็นการสื่อความหมาย 

 

แผนท่ี 3 ( 2 ชัว่โมง)  

เรื่อง องคป์ระกอบของนาฏศลิป์     
 สาระการเรยีนรู ้ นาฏศลิป์ประกอบดว้ย 
ศลิปะหลายแขนง ทัง้รอ้งเพลง การบรรเลง
ดนตร ีและการฟ้อนร า 

 
  

แผนท่ี 4 ( 2 ชัว่โมง)  

    เรื่อง ฝึกฝนท่าร า ชุดระบ าชนไก่  

 สาระการเรยีนรู ้สรา้งสรรคผ์ลงานการ
แสดงและน าไปเผยแพร่                    



แผ่นท่ี 1 ผงัภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design) 

วิชา ชุมชุมนาฏศิลป์ไทยสืบสานปณิธานของพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  
แผนการจดัการเรียนรู้ เรือ่ง ฝึกฝนท่าร า ระบ าชนไก่ ระดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา 2 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

สาระส าคญั    ระบำชนไก่  มรีากฐานจากสภาพสังคมภาคใต้ 
วิถีการดำเนินชีวิต ลัทธิศาสนา ความเช่ือ ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 
ชนชาติและเกมส์การแสดง ชุดการแสดงระบำชนไกส่ามารถสื่อสาร
และถ่ายทอดการแสดงประเพณีศลิปวัฒนธรรมของภาคใต้ออกมา
ได้อย่างครบถ้วนพอสมควร ระบำชนไก่ ท่ีประดิษฐ์ข้ึนใหม่โดย
นำเอากัปกิริยาของไก่ชน  เช่น การกิน การยืน การไซรป้ีกหาง การ
คุ้ยเขี่ยหาอาหาร การขัน ตลอดลลีาการตอ่สู้เพื่อเอาชนะมาเรียบ
เรียงลำดับเป็นขั้นตอนรวมถึงวิธีการชนไก่ เช่น การกระโดดตีปีกใส่
กัน การจิกหัว และมีการพนันกัน  

จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
1. (K.) อธิบายความหมาย ความสำคัญ ของระบำชนไก ่
 2. (P) วิเคราะห์การแสดงระบำชนไกแ่ละปฏิบัติท่ารำได้อย่ามี

ความหมายสื่อความรู้สึกได้ตามแบบแผน 
 3. (A) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเห็นความสำคัญการแสดงระบำชนไก ่
สาระการเรียนรู ้ 
 ระบำชนไก่  มีรากฐานจากสภาพสังคมภาคใต้ วิถีการดำเนิน
ชีวิต ลัทธิศาสนา ความเชื่อ ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ชนชาติและ
เกมส์การแสดง ชุดการแสดงระบำชนไก่สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดการแสดงประเพณีศลิปวัฒนธรรมของภาคใต้ออกมาได้
อย่างครบถ้วนพอสมควร ระบำชนไก่ ท่ีประดิษฐ์ข้ึนใหมโ่ดยนำเอา
กัปกิริยาของไก่ชน  เช่น การกิน การยืน การไซร้ปีกหาง การคุ้ย
เขี่ยหาอาหาร การขัน ตลอดลลีาการต่อสูเ้พื่อเอาชนะมาเรียบ
เรียงลำดับเป็นขั้นตอนรวมถึงวิธีการชนไก่ เช่น การกระโดดตีปีกใส่
กัน การจิกหัว และมีการพนันกัน  

สมรรถนะส าคญั  
13. ความสามารถในการสื่อสาร อธิบาย นำเสนอหน้าช้ัน  

14. ความสามารถในการคดิ คิดวิเคราะห์ องค์ประกอบของ

นาฏศิลปป์ฏิบัติท่ารำได้ถูกต้องตามแบบแผน  

15. ความสามารถในการใช้ทักษะชีว ิต  ใช้กระบวนการกลุ่ม

ปฏิบัติงาน 

16. ความสามารถในการใช ้ เทคโนโลยี  ส ืบค ้นข ้อม ูลทาง

2. หลกัฐานการเรียนรู ้ 
ภาระงาน/ชิน้งาน : การแสดงระบำชนไก ่

 การวดัประเมนิผล : น าเสนอท่าร า 
ประเดน็ วธิกีาร เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 
ดา้น K ทดสอบ แบบทดสอบ > ร้อยละ 60 

ดา้น P สังเกต แบบประเมิน
ทักษะ 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ ์

ดา้น A สังเกต แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ ์

 
 

ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ 

การฝึกฝนท่าร า ระบ าชนไก่ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ครูนำบัตรคำให้นักเรียนดูและปฏบิัติการแสดงระบำชนไก ่

ครูอธิบายเกีย่วกับการแสดงระบำชนไก่ให้นักเรียนฟังและสาธิตการแสดงระบำชนไก่ที่ถูกต้อง

ตามท่าในบัตรคำที่ให้นักเรียนดูและปฏบิัติตามทีละท่า โดยมีครูดูแลและให้คำแนะนำอยา่งใกล้ชิด
จนทุกคนสามารถทำได้ถกูต้อง และครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิกเห็นเกี่ยวกับผล

ปฏิบัติการแสดงระบำชนไกข่องตนเอง 

ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัการแสดงระบำชนไกท่ี่ตนเองชอบโดยครูใช้ชุด

คำถามตั้งโจทย์ให้นกัเรียนปฏบิัติ 

สื่อเรยีนรู ้  
1.วดีทีศัน์ power point    2. ใบความรู ้และใบงาน 
แหล่งเรยีนรู ้: อนิเตอรเ์น็ต คร ู
 เวลา : 2 ชัว่โมง 
 



แผ่นท่ี ๒ แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ระดบัชัน้ ม.1- ม.6  เวลา 2 ชัว่โมง 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้ (ใช้การจดักระบวนเรียนรู้  แบบ 4 S 4 ขัน้ตอน) 
ขัน้ท่ี 1  น าเสนอสิง่เรา้ 
 ครสูงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีนเมื่อไดด้วูดีทีศัน์ เรื่อง การแสดงระบำชนไก่ 
 
ขัน้ท่ี 2  ขัน้เตรยีมความพรอ้ม 
 เตรยีมร่างกายใหส้มบูรณ์แขง็แรงเพื่อให้ได้สัดส่วนการรำที่งดงาม โดยบังคับกล้ามเนื้อหรือกระดูกบางส่วนให้

ผิดรูปไป รวมท้ังเป็นการบริหารเพื่อให้การเคลื่อนไหวเมื่อรำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีพลัง  

ขัน้ท่ี 3  ฝึกปฏบิตัติามขัน้ตอน 
 ครสูาธติใหน้กัเรยีนฝึกปฏบิตั ิการแสดงระบำชนไก่  
ขัน้ท่ี 4  ขัน้น าเสนอผลงานและประเมนิผล 
         นกัเรยีนสามารถปฏบิตั ิและครตูรวจสอบความสมบูรณ์ของการแสดงระบำชนไก่พรอ้มใหค้ าแนะน า 
 
8. การวดัและประเมินผล 

ล าดบัท่ี วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1 สงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีนในการเขา้ร่วม

กจิกรรม 
แบบสงัเกตพฤตกิรรม
ของนักเรยีนในการเขา้
ร่วมกจิกรรม 

1.การประเมนิกจิกรรมการ
เขา้ร่วมกจิกรรม ผ่านตัง้แต่ 
2 รายการ ถอืว่าผ่าน ผ่าน 1 
รายการถอืว่า ไม่ผ่าน 
2. การประเมนิพฤตกิรรม
การเขา้ร่วมกจิกรรมกลุม่ 

2 สงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีนในการเขา้ร่วม
กจิกรรมกลุ่ม 

แบบสงัเกตพฤตกิรรม
ของนักเรยีนในการเขา้
ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

1.การประเมนิกจิกรรมการ
เขา้ร่วมกจิกรรม ผ่านตัง้แต่ 
2 รายการ ถอืว่าผ่าน ผ่าน 1 
รายการถอืว่า ไม่ผ่าน 
2. การประเมนิพฤตกิรรม
การเขา้ร่วมกจิกรรมกลุม่ 

 



แผ่นท่ี ๓ ชุดค าถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง ภาษาท่าการเล่ียนแบบธรรมชาติระดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา 2 ชัว่โมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1.   จากภาพท่ารำท่ีนักเรียนเห็น นักเรียนเคยเห็นการแสดงระบำชนไก่เหล่านี้หรือไม่ 
Q2  นักเรียนลองปฏิบัติตามการแสดงระบำชนไก่โดยครูไม่สาธิตให้ดู 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q3. นักเรียนวางแผนจับกลุ่มและเลือกการแสดงระบำชนไก่ให้เหมาะสมกับความสามารถของของกลุ่มตนเอง

และให้งานสำเร็จตามเป้าหมายทันเวลาที่กำหนดภายในคาบ 
Q4. นักเรียนฝึกปฏิบัติท่ารำให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของนาฏศิลป์และถูกต้องตามแบบแผน 
Q5. นักเรียนคิดว่าท่ารำการแสดงระบำชนไก่ที่เพื่อนๆเลือกออกมานำเสนอนั้นสวยงาม และถูกต้องตามแบบ

แผนหรือไม่ 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงหลงัเรียน  

Q6.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จตามท่ีได้รับมอบหมายงานกับกลุ่มของตน 
Q7. จากการเรียนรู้เรื่องการแสดงระบำชนไก่มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง  และสอดคล้องกับ

ชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างไร  
 

 

 

 

 

 

 
 
 



แผ่นท่ี ๔ แนวทางท่ีครนู าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จดัการเรียนรู ้
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง องค์ประกอบของนาฏศิลปร์ะดบัชัน้ ม.1-ม.6 เวลา 2 ชัว่โมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  
ครผูู้สอนน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจดักิจกรรมการเรียนรู ้โดยการบูรณาการ 3 หลกัการ  2 

เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดงัน้ี         

ความรู้ท่ีครตู้องมีก่อนสอน 
1.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. กระบวนการสอน และการวางแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนรูก้ารวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรยีน และ ตรงตามสภาพจริง  
3. การถ่ายทอดความรูสู้ผู่้เรยีน 

คณุธรรมของครใูนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
 1. มีความรับผดิชอบ วินัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
2. มีความขยัน อดทน ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 
3. ตรงต่อเวลา 
4. รักเมตตาศิษย ์
5. มีระเบียบวินยั 

ประเดน็ มีเหตุผล พอประมาณ มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี 
 
เน้ือหา 
 

-สอดคล้องกับสาระและ จดุประสงค์ 
-เหมาะสมกับความสนใจ และวัยของ
ผู้เรยีนเพราะเป็นสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัว 

 

-สอนบรรลุตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด  
- ผู้เรียนได้รูจ้ักการแสดง
ระบำชนไกแ่ละนำไปใช้ใน
การคิดสร้างสรรค์การแสดง
ชุดอื่นๆ 

-วิเคราะหเ์นื้อหา ออกแบบและจดั
กิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ครบถ้วนตาม
สาระ  
- แจ้งเนื้อหาให้ผู้เรียนทราบก่อน
ล่วงหน้าและมีภาพประกอบ 
- ครูมีความรูค้วามเข้าใจ สืบค้นข้อมูล
และถ่ายทอดได้อย่างด ี

 
เวลา 
 

- ใช้เวลา 2 ช่ัวโมงจัด กิจกรรมได้
เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน เนื้อหาและ
กระบวนการ  
- แบ่งเวลาในการจัดกิจกรรม แต่ละ
ขั้นตอนได้ชัดเจน 

- จัดกิจกรรมการเรียนให้กับ
ผู้เรยีนไดบ้รรลุตาม
จุดประสงค์ 

 

- วางแผนและการกำกับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้และสำรองไว้เพื่อ
ความยืดหยุ่นในการดำเนินกิจกรรม  

 
การจดั
กิจกรรม 
 

- จัดให้ผู ้เรียนได้วางแผนปฏิบัติด้วย
ตนเอง 
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตัิ
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
-มอบหมายภาระงานและช้ินงาน
สอดคล้องกับเปา้หมายการเรียนรู ้

- ผู้เรียนเกดิจากการสืบค้น 
และปฏิบตัิด้วยตนเอง 
- รู้และปฏิบตัิงานกลุม่
ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันตาม
กำลังความ สามารถ และ
ความถนัด  

- วางแผนอย่างรอบคอบในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งกลุ่มนักเรียน
คละความสามารถ จัดลำดับกิจกรรม
ให้นักเรียนมีทักษะ และได้เรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพของตนเองพร้อมนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน  



-ส่งเสรมิการวิเคราะห์ การคดิ
สร้างสรรค์และประยุกต์
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

- เตรียมกิจกรรมสำรองไว้สำหรับ         
ผู้เรยีนไมไ่ดเ้ข้าเรยีนหรือเรียนรู้ช้า   

 
ส่ือ/
อปุกรณ์ 
 

-จำนวนใบความรู้ และวัสดุอุปกรณ์            
มีเพียงพอต่อจำนวนนักเรยีนและ
กิจกรรม 
-ใช้สื่อและเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิต
จริงและเข้าใจง่าย 

- การใช้อุปกรณ์อย่าง
ประหยดัและเกิดประโยชน์
สูงสุดใน การจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้

- การเตรยีมสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อมก่อน
จัดกิจกรรม 
- ลำดับขั้นตอนการใช้สื่อและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ 
-มีความชำนาญในการใช้สื่อ อุปกรณ ์

 
 
แหล่ง
เรียนรู้ 
 

- ใช้ห้อง ICT เทคโนโลยหีรือ   
ห้องสมุด สิ่งรอบตัวท่ีเป็นแหล่งเรยีนรู้
ท่ีเห็นและเข้าใจง่าย เหมาะสมกับ
กิจกรรมท่ีกำหนด 

-นักเรียนได้ใช้แหล่งเรยีนรู้ท่ี             
อยู่ใกล้ตัว เช่น โทรศัพท์      
หาได้ง่าย ประหยดัและ
ปลอดภัย 

- มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ก่อน
ล่วงหน้า แจ้งเจ้าหน้าที่และเขียนขอใช้
ห้อง ICT ห้องสมุด ล่วงหน้าเพื่อความ
สะดวกและเกดิประโยชน์ต่อผู้เรยีน
มากที่สุด  

 
ประเมินผล 
 

-ครูใช้เครื ่องมือและวิธีการ วัดผลท่ี
ถ ูกต ้อง เหมาะสมและสอดคล ้อง
พฤติกรรม 

 

-เพื่อตรวจสอบความรู้ความ 
เข้าใจและการพัฒนาการ
เรียน รู้ของนักเรยีนตาม
เป้าหมาย 

ใช้ว ิธ ีการวัดผลตามสภาพจริงและ            
ทุกคนมีส ่วนร ่วมในการวัดผลการ
เร ียนร ู ้ ท่ี กำหนดไว ้และนำผลไป
พัฒนาการเรียนรู้ครั้งตอ่ไปได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นท่ี ๕ ผลท่ีจะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง องค์ประกอบของนาฏศิลปร์ะดบัชัน้ ม.1-ม.6เวลา 1 ชัว่โมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ 

 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบติัตามหลกั ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลกัการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ 
ดงัน้ี          
 

ความรู้ท่ีนักเรียนต้องมีก่อน 
1. นักเรียนรู้จักการแสดงระบำชนไก่ที ่นักเรียนรู้จักมาจาก
ความรู้เดิม 
2. การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 
3. เลือกการแสดงระบำชนไกห่รือแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินการ
เรียนรูต้ามความสนใจร่วมของคู่ของตน 
4. การสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูล 

คณุธรรมของนักเรียนท่ีจะท าให้การเรียนรู้
ส าเรจ็ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์  
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. รักความเป็นไทย 
4. อยู่อย่างพอเพียง 

   5. มุ่งมั่นในการทำงาน 
มีเหตุผล พอประมาณ มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี 

1.กำหนดหน้าท่ีของสมาชิกในกลุม่ได้
เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิก 
2.กำหนดของข่ายการทำงานได้
เหมาะสมตามภาระงานในแตล่ะสว่น 
3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์หรือแหล่ง
เรียนรู้ในการดำเนินการเรียนรูต้าม
ความสนใจร่วม ของสมาชิกกลุ่ม 
4. ปฏิบัติท่ารำการแสดงระบำชนไกไ่ด้
เหมาะสมกับศักยภาพของตน 

1. มีการสืบค้นข้อมลูท้ังจากแหล่งเรียนรู้
จริง เอกสาร สื่อแล้วนำมาวิเคราะห์หา
เหตุผลเพื่อสรุปและทำใบงานได้อย่าง
ถูกต้องตามข้อมูล 
2. อธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติได้ถูกต้อง
ชัดเจน 
3. สรุปผลดี ผลเสียของการแสดงท่ารำ
การแสดงระบำชนไก ่

1.วางแผนการดำเนินกิจกรรมท่ีไดร้ับ
มอบหมายได้เหมาะสม ชัดเจนและ
ปฏิบัติได ้
2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติท่ารำ ให้
กลุ่มของตนเข้าใจตรงกันเพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
3.ศึกษา จัดเตรยีมอุปกรณ์ก่อน            
การดำเนินการครบถ้วน 

 
 

 

 

 

 

5.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตท่ีสมดลุและพร้อมรบัการเปล่ียนแปลง 4 มิติ ตามหลกั ปศพพ. ดงัน้ี 



                 ดา้น  
องคป์ระกอบ 

สมดลุและพร้อมรบัการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วตัถ ุ สงัคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม 

ความรู ้K 
 

มีความรู้ในการเลือก 
ภาษาท่าการเลีย่น
แบบธรรมชาตใิห้
เหมาะสมกับศักยภาพ 

- มีความรอบรู้ในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
- ยึดมั่นในหลักการอยู่
ร่วมกันตามวิถี
ประชาธิปไตย 

- รักษาความสะอาด           
การดูแลรักษาห้อง ict 
ห้องสมุด ให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย 

 

- ยอมรับความ
หลากหลายทาง
ความคิดตามแบบแผน 

ทกัษะ P 
 

เลือกใช้สื่อ แหล่ง
เรียนรู ้ในการสืบค้นได้
เหมาะสม 

- ปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกันในกลุ่มอย่าง              
มีความสุข 

 

- นำสิ่งของท่ีเหลือใช้
แล้วมาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

 

- การร่วมมือกันในการ
สำรวจสร้างภมูิคุ้มกัน
รู้เท่าทันสื่อในคู่ของตน 

ค่านิยม A 
 

-เห็นคุณค่าของการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู้ อย่างคุม้ค่า 

-มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน ใฝ่เรียนรู้ใน
การร่วมกันสืบค้น
ข้อมูล และการทำงาน
ร่วมกันตามวิถีแห่ง
ความเอื้อเฟื้อ 

-มีจิตสำนึกในการดูแล 
รักษาความสะอาด 
อุปกรณ์ในห้อง ict 
ห้องสมุดให้เรียบร้อย
หลังจากเรยีนเสร็จ 

-ตระหนัก รู้คณุค่า 
อนุรักษ์ความเป็นไทย  

สมรรถนะ C 
 

มีความสามารถในดา้น
การคิด การใช้ทักษะ
ชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลย ี
  

น าไปสู่ความยัง่ยืน 
หลกัทรงงานในหลวงรชักาล 9   
ขอ้ที ่23 รู้ รัก สามัคคี 
พระบรมราโชบายในหลวงรชักาลที ่10  
ขอ้ท ี4. เป็นพลเมืองที่ดี 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

เป้าหมายที ่เป้าหมายที ่4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า

เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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