
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรูแ้ละแผนการจดัการเรยีนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอปุนิสยัอยู่อย่างพอเพียง 
ระดบัชัน้ ม. 1 รายวิชา ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรือ่ง ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบันาฏศิลป์ จ านวน 2 ชัว่โมง 
แผนจดัการเรียนรู้ 2 แผน   

 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบันาฏศิลป์             จ านวน 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนาฏศิลป์ จ านวน 1 ชัว่โมง 
 
 

โรงเรียนบ้านตาขนุวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



แผ่นท่ี 1 ผงัโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะอยูอ่ย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนาฏศิลป์ ระดบัชัน้ ม.1 เวลา 1 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีติ 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
1. อยู่อย่างพอเพยีง 
2. รกัความเป็นไทย 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 
4. มวีนิัย 

ภาระงาน/ช้ินงาน . 
 ปัจจยัทีผ่ลต่อการเปลีย่นแปลง
นาฏศลิป์ 
 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบันาฏศลิป์ 
(2 แผน 2 ชัว่โมง) 

สาระส าคญั นโยบายของรฐั สภาพสงัคม วถีิ
ชีวิต คา่นิยม การประกอบอาชีพ ความเชื่อ 

พิธีกรรม ประเพณี และยคุสมยัที่เปล่ียนแปลง 

เป็นปัจจยัที่ส่งผลท าใหน้าฏศิลป์เกิดการ

เปล่ียนแปลง 

แผนท่ี 1 ( 1ชัว่โมง)  

เรื่อง ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบันาฏศลิป์ 
มฐ./ตวัชีว้ดั ศ 3.2 ม.1/1 
สาระการเรยีนรู ้ 
การเรยีนรู้เกี่ยวกับประวตัิ ความเป็นมา 
องค์ประกอบ และประเภทของนาฏศิลปไ์ทย 
จะทำให้เห็นคณุค่า ความสำคญั และตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
สืบต่อไป 

 

แผนท่ี 2 ( 1 ชัว่โมง)  

เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง
นาฏศลิป์ 
มฐ./ตวัชีว้ดั ศ 3.2 ม.1/1 

 สาระการเรยีนรู ้ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของ 
นาฏศลิป์ นาฏศลิป์พืน้บา้น 
 

 



แผ่นท่ี 1 ผงัภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design) 

วิชา ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์)กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
แผนการจดัการเรียนรู้ เรือ่ง ปัจจยัท่ีมผีลต่อการเปล่ียนแปลงนาฏศิลป์ ระดบัชัน้ ม.1  เวลา 1 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั ศ 3.2 ม.1/1 ระบุปัจจัยที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน 

สาระสำคญั  ปัจจัยที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลปไ์ทยมาตรฐานและ

นาฏศิลปไ์ทยพ้ืนบ้านมีหลายประการ ซึ่งมีทั้งปัจจัยที่คล้ายคลึงกันและ

แตกต่างกัน 

จดุประสงคก์ารเรยีนรู้  
      1. (K.) อธิบายปัจจยัที่มผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงนาฏศลิปไ์ทยมาตรฐานได ้
       2. (P) วิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ 
          3. (A) เห็นความสำคัญปจัจยัที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศลิป์อย่างไร 
สาระการเรยีนรู ้ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเปลีย่นแปลงนาฏศิลปไ์ทยมาตรฐานและ

นาฏศิลปไ์ทยพ้ืนบ้านมีหลายประการ ซึ่งมีทั้งปัจจัยที่คล้ายคลึงกันและ

แตกต่างกัน 

สมรรถนะสำคญั  

1. ความสามารถในการสื่อสาร อธิบาย นำเสนอหน้าช้ัน  

2. ความสามารถในการคดิ คิดวิเคราะห์ การเคลื่อนไหวร่างการ ปฏิบตัทิ่า

รำได้ถูกต้องตามแบบแผน  

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ใช้กระบวนการกลุ่มปฏิบัติงาน 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต็ 
คณุลกัษณะ 

1. ใฝ่เรียนรู้  ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วสรปุ

ความรู้ได้อย่างเหมาะสม  ปฏิบัตทิ่ารำได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

2. มีวินัย  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเบือ้งต้นในขณะปฏิบัติกจิกรรม 

3. อยูอ่ย่างพอเพียง  คิดและตดัสินใจ วางแผนการปฏิบตัิกิจกรรมที่ไดร้ับ

มอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองหรือกลุ่ม เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์

ของตนเองและส่วนรวม ช่วยดูแล บำรุง รักษาและใช้เวลาอย่างคุ้มคา่ 

4. มุ่งมั่นในการทำงาน  อดทน รับผดิชอบงานท่ีได้รับมอบหมายจนบรรลุ

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เต็มความสามารถด้วยความเพียรพยายาม อดทน 

5. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยกันสืบสาน รักษา อนุรักษ์ความเป็นไทย 

 

 

2. หลกัฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : วิเคราะห์ปจัจัยทีม่ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนาฏศลิป ์

 การวัดประเมินผล :  ใบงาน 

ประเดน็ วธิกีาร เครือ่งมอื เกณฑป์ระเมนิ 
ดา้น K ทดสอบความรู้ตอบ

คำถามใบงานและ
แบบฝึกหัด 
 

-แบบทดสอบก่อน-หลัง 
-การตรวจแบบฝึกหัด 
 

ร้อยละ 60               
ขึ้นไปผ่าน 

ดา้น P -ประเมินรายงาน
การปฏิบัตถิูกต้อง
ตามแบบแผน 

-แบบประเมินการนำ เสนอ
ผลงาน 
-แบบสังเกตพฤติกรรม รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 
ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
 
 

ดา้น A -สังเกตพฤติกรรม
การทำงาน 
-ประเมินคุณ 
ลักษณะอันพึง
ประสงค์                   

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
รายบุคคล 
-แบบสังเกตพฤติกรรม  รายกลุ่ม 
-แบบประเมนิคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (5 ประการ) 

ระดับคุณภาพ 2 
ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
 

 ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนาฏศิลป์ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ครูเปิดซีดีการแสดงรำวงมาตรฐานและรำเถิดเทิง ให้นักเรียนดู 

1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) จับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่รว่มกัน 
ศึกษาความรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ จากหนังสือเรียน ดังนี้ 

- คู่ที่ 1 ศึกษาความรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน 
- คู่ที่ 2 ศึกษาความรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์พื้นบา้น 
2. เมื่อนักเรียนแต่ละคู่ศึกษาความรู้ตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จแลว้ ให้ผลัดกันอธิบาย
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาให้สมาชิกอกีคู่หนึ่งภายในกลุ่มฟังจนเกิดความเข้าใจทีต่รงกัน 

1) หนังสือเรียน ดนตร-ีนาฏศิลป์ ม.1 2)บัตรภาพ 3) ซีดีการแสดงนาฏศิลป์ 4) ใบงานที่ 7.1 
เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับนาฏศิลป์ไทย 

 แหลง่การเรยีนรู ้ 1)ห้องสมุด 2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
   - http://www.aksorn.com/LC/Mu&Pa/M1/18 
 

 



แผ่นท่ี ๒ แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนาฏศิลป์ ระดบัชัน้ ม.1 เวลา 2 ชัว่โมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้ (ใช้การจดักระบวนเรียนรู้  แบบ 4 S 4 ขัน้ตอน) 
ขัน้ท่ี 1  น าเสนอสิง่เรา้ 
 ครสูงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีนเมื่อไดด้วูดีทีศัน์ เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงนาฏศลิป์ 

ขัน้ท่ี 2  ขัน้เตรยีมความพรอ้ม 
เตรยีมร่างกายใหส้มบูรณ์แขง็แรงเพ่ือให้ได้สัดส่วนการรำที่งดงาม โดยบังคับกล้ามเนื้อหรือกระดูกบางส่วนให้ผิด

รูปไป รวมทั้งเป็นการบริหารเพ่ือให้การเคลื่อนไหวเมื่อรำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีพลัง  

ขัน้ท่ี 3  ฝึกปฏบิตัติามขัน้ตอน 
  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์โดยให้ครอบคลุม
ประเด็นตามที่กำหนด 
 
ขัน้ท่ี 4  ขัน้น าเสนอผลงานและประเมนิผล 
      นกัเรยีนร่วมกนัสรุปเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของนาฏศลิป์ไทยมาตรฐาน และ
นาฏศลิป์พืน้บา้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นท่ี ๓ ชุดค าถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  เรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนาฏศิลป์ระดบัชัน้ ม.1  เวลา 1 ชัว่โมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. จากภาพท่ารำที่นักเรียนเห็น นักเรียนเคยเห็นการแสดงชุดนี้เหล่านี้หรือไม่ 
Q2. นักเรียนลองปฏิบัติตามรูปภาพของการแสดงนาฏศิลป์ โดยครูไม่สาธิตให้ดู 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q3. นักเรียนวางแผนจับคู่และเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์อย่างไรให้เหมาะสมกับความสามารถ
ของของคู่ตนเองและให้งานสำเร็จตามเป้าหมายทันเวลาที่กำหนดภายในคาบ 
Q4. นักเรียนมีวิธีแยกแยะ วิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างไรให้เหมาะสมกับการแสดงนาฏศิลป์ที่คู่และตน
เลือกมา 
Q5. นักเรียนคิดว่าท่ารำที่เพ่ือนๆเลือกออกมานำเสนอนั้นสวยงาม และถูกต้องตามแบบแผนหรือไม่ 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงหลงัเรียน  

Q6. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายงานกับคู่ของตน 
Q7. นักเรียนมีวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้หรืออุปกรณ์หลังการใช้ อย่างไรบ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นท่ี ๔ แนวทางท่ีครนู าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จดัการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนาฏศิลป์ระดบัชัน้ ม.1  เวลา 1ชัว่โมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  

ครผูู้สอนน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 
หลกัการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดงัน้ี         

ความรู้ท่ีครตู้องมีก่อนสอน 
1.รอบรู้เรื่องหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัดและเนื้อหาของ
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงนาฏศลิป์ 
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. กระบวนการสอน และการวางแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรยีน และ ตรงตามสภาพจริง  
4. การถ่ายทอดความรูสู้ผู่้เรยีน 

คณุธรรมของครใูนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรับผิดชอบ วินัยในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
2. มีความขยัน อดทน ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรยีนการสอน 
3. ตรงต่อเวลา 
4. รักเมตตาศิษย ์
5. มีระเบียบวินัย 

ประเดน็ มีเหตุผล พอประมาณ มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี 
 
เน้ือหา 
 

-สอดคล้องกับสาระและ มาตรฐาน
การเรยีนรู้ ตัวช้ีวัด 
-เหมาะสมกับความสนใจ และวัย
ของผู้เรียนเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตวั 

 

-สอนบรรลุตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  
- ผู้เรียนได้รูจ้ักปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
เปลีย่นแปลงนาฏศลิป์ และนำไปใช้ใน
การคิดสร้างสรรค์การแสดงชุดอื่นๆ 

-วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา ออกแบบและจดั
กิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ครบถ้วนตามสาระ  
- แจ้งเนื้อหาให้ผู้เรียนทราบก่อนลว่งหน้า
และมภีาพประกอบ 
- ครูมีความรูค้วามเข้าใจ สืบค้นข้อมูลและ
ถ่ายทอดได้อย่างด ี

 
เวลา 
 

- ใช้เวลา 1 ช่ัวโมงจัด กิจกรรมได้
เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน เนื้อหา
และกระบวนการ  
- แบ่งเวลาในการจัดกิจกรรม แต่ละ
ขั้นตอนได้ชัดเจน 

- จัดกิจกรรมการเรียนให้กับผู้เรยีนได้
บรรลตุามจดุประสงค ์

 

- วางแผนและการกำกับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ และสำรองไวเ้พื่อความยืดหยุ่นใน
การดำเนินกิจกรรม  

 
การจดั
กิจกรรม 
 

- จัดจะให้ผู้เรียนได้วางแผนปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตัิ
กิจกรรมทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดและวัยของผูเ้รียน 
-มอบหมายภาระงานและชิ้นงาน
สอดคล้องกับเปา้หมายการเรียนรู ้

- ผู้เรียนเกดิจากการสืบค้น และปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 
- รู้และปฏิบตัิงานกลุม่ช่วยเหลือ ซึ่งกัน
และกันตามกำลังความ สามารถ และ
ความถนัด  
-ส่งเสรมิการวิเคราะห์ การคดิ
สร้างสรรค์และประยุกต์นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

- วางแผนอย่างรอบคอบในการจัดกิจกรรม
กา ร เ ร ี ย น รู้  แบ ่ ง กล ุ ่ ม น ั ก เ ร ี ย นคละ
ความสามารถ จัดลำดับกิจกรรมให้นักเรียน
มีทักษะ และได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของ
ตนเองพร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
- เตรียมกิจกรรมสำรองไว้สำหรับ ผู้เรยีน
ไม่ได้เข้าเรียนหรือเรยีนรู้ช้า   



 
ส่ือ/
อปุกรณ์ 
 

-จำนวนใบความรู้ ใบงาน 
แบบฝึกหัดและวสัดุอุปกรณ์ มี
เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและ
กิจกรรม-ใช้สื่อและเหตุการณ์ที่พบ
เห็นในชีวิตจริงและเข้าใจง่าย 

- การใช้อุปกรณ์อย่างประหยัดและ
เกิดประโยชน์สูงสุดใน การจดักิจกรรม
การเรยีนรู ้

- การเตรยีมสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนจัด
กิจกรรม 
- ลำดับขั้นตอนการใช้สื่อและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ 
-มีความชำนาญในการใช้สื่อ อุปกรณ์ 

 
แหล่ง
เรียนรู้ 
 

- ใช้ห้อง ICT เทคโนโลยหีรือ   
ห้องสมุด สิ่งรอบตัวที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่ห็นและเข้าใจง่าย 
เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีกำหนด 

-นักเรียนได้ใช้แหล่งเรยีนรู้ที่             
อยู่ใกล้ตัว เช่น โทรศัพท์      หาได้ง่าย 
ประหยดัและปลอดภัย 

- มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ก่อนล่วงหน้า แจ้ง
เจ้าหน้าท่ีและเขียนขอใช้ห้อง ICT ห้องสมุด 
ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและเกดิประโยชน์
ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด  

 
ประเมินผล 
 

-ครูใช้เครื่องมือและวิธีการ วัดผลที่
ถ ูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้อง
พฤติกรรมและตัวช้ีวัด 

 

-เพื่อตรวจสอบความรู้ความ เข้าใจ
และการพัฒนาการเรียน รู้ของ
นักเรียนตามเป้าหมาย 

ใ ช ้ ว ิ ธ ี ก า ร ว ั ด ผลตามสภาพจร ิ งและ            
ทุกคนมีส่วนร่วมในการวัดผลการเรียนรู้ที่
กำหนดไว้และนำผลไปพัฒนาการเรียนรู้ครั้ง
ตอ่ไปได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นท่ี ๕ ผลท่ีจะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนาฏศิลป์ ระดบัชัน้  ม.1 เวลา 1 ชัว่โมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  

 

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

ความรู้ท่ีนักเรียนต้องมีก่อน 
1. ปัจจยัที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงนาฏศลิป์พื้นฐานที่นักเรียน
รู้จักมาจากความรู้เดิม 
2. การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 
3. เลือกปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงนาฏศลิป์หรือแหล่งเรยีนรู้
ในการดำเนินการเรยีนรู้ตามความสนใจร่วมของคู่ของตน 
4. การสื่อสาร และการนำเสนอขอ้มูล 
 

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. ปฏิบัติท่ารำตามองค์ประกอบ
เหมาะสมกับศักยภาพของตน 

1. มีการสืบค้นข้อมลูทั้งจากแหล่งเรียนรู้
จริง เอกสาร สื่อแล้วนำมาวิเคราะห์หา
เหตุผลเพื่อสรุปและทำใบงานได้อย่าง
ถูกต้องตามข้อมูล 
2. อธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติได้ถูกต้อง
ชัดเจน 
3. สรุปผลดี ผลเสียของปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
เปลีย่นแปลงนาฏศลิป์ 

1.วางแผนการดำเนินกิจกรรมที่ไดร้ับ
มอบหมายได้เหมาะสม ชัดเจนและ
ปฏิบัติได ้
2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติท่ารำ ให้คู่
ของตนเข้าใจตรงกันเพ่ือนำไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
3.ศึกษา จัดเตรยีมอุปกรณ์ก่อน            
การดำเนินการครบถ้วน 

 

 

 

 

 



5.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตท่ีสมดลุและพร้อมรบัการเปล่ียนแปลง 4 มิติ ตามหลกั ปศพพ. ดงัน้ี 

                 ดา้น  
องคป์ระกอบ 

สมดลุและพร้อมรบัการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วตัถ ุ สงัคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม 

ความรู ้K 
 

มีความรู้ในการเลือก 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
เปลีย่นแปลงนาฏศลิป์ให้
เหมาะสมกับศักยภาพ 

- มีความรอบรู้ในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
- ยึดมั่นในหลักการอยู่
ร่วมกันตามวิถี
ประชาธิปไตย 

- รักษาความสะอาด           
การดูแลรักษาห้อง ict 
ห้องสมุด ให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย 

 

- ยอมรับความ
หลากหลายทาง
ความคิดตามแบบแผน 

ทกัษะ P 
 

เลือกใช้สื่อ แหล่ง
เรียนรู้ ในการสืบค้นได้
เหมาะสม 

- ปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกันในกลุ่มอย่าง              
มีความสุข 

 

- นำสิ่งของที่เหลือใช้
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 ี

มีความสามารถในดา้น
การคิด การใช้ทักษะ
ชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลย ี

น าไปสู่ความยัง่ยืน 
หลกัทรงงานในหลวงรชักาล 9   
ขอ้ที ่ขอ้ที ่23 รู้ รัก สามัคคี 
พระบรมราโชบายในหลวงรชักาลที ่10  
ขอ้ที ่4. เป็นพลเมืองที่ดี 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
เป้าหมายที ่4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 



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

       ลงชื่อ……………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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



………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 
การอธบิายปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของ
นาฏศลิป์ไทยมาตรฐาน 

    

2 
การอธบิายปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของ
นาฏศลิป์พืน้บา้น 

    

                                                                        รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ  
  ............../.................../................ 
 
 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน   
 
 ดมีาก = 4 คะแนน 
 ด ี = 3 คะแนน 
 พอใช ้ = 2 คะแนน 
 ปรบัปรุง = 1 คะแนน 
  

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

8 ดมีาก 
6 - 7 ด ี
4 - 5 พอใช ้

ต ่ากว่า 4 ปรบัปรุง 



แบบประเมิน    การน าเสนอผลงาน  
ค าช้ีแจง : ให ้ผู้สอน ประเมนิการน าเสนอผลงานของนกัเรยีนตามรายการทีก่ าหนด  แลว้ขดี ✓ ลงในช่อง 
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความถูกตอ้งของเนื้อหา     

2 ความคดิสรา้งสรรค ์     
3 วธิกีารน าเสนอผลงาน     

4 การน าไปใชป้ระโยชน์     
5 การตรงต่อเวลา     

                                                                        รวม  
      

 ลงชื่อ ............................................ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมสมบูรณ์ชดัเจน ให ้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ ่ ให ้ 2 คะแนน 
         ผลงานหรอืพฤตกิรรมมขี้อบกพร่องมาก               ให ้ 1  คะแนน 
 
 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

8 - 10 ดมีาก 
5 - 7 ด ี
4 - 2 พอใช ้

ต ่ากว่า 2 ปรบัปรุง 



แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
ค าช้ีแจง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรยีน  แลว้ขดี ✓ ลงใน

ช่องทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด์า้น 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 
 กษตัริย ์

1.1 ยนืตรงเมื่อไดย้นิเพลงชาต ิรอ้งเพลงชาตไิด ้และอธบิายความหมายของ 
เพลงชาต ิ

    

1.2 ปฏบิตัตินตามสทิธแิละหน้าทีข่องนักเรยีน     

1.3 ใหค้วามรว่มมอื ร่วมใจ ในการท างานกบัสมาชกิในชัน้เรยีน     

1.4 เขา้ร่วมกจิกรรมทีส่รา้งความสามคัค ีปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรยีนและชุมชน 

    

1.5 เขา้ร่วมกจิกรรมทางศาสนาทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตามหลกัของศาสนา     

1.6 เขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิต์ามทีโ่รงเรยีน    
และชุมชนจดัขึน้ 

    

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ     

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัทีจ่ะท าความผดิ ท าตาม
สญัญาทีต่นใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม่หรอืผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยความซื่อตรง     

3. มีวินัย 
รบัผิดชอบ 

3.1 ปฏบิตัติามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั        
และโรงเรยีน มคีวามตรงต่อเวลาในการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ  

 ในชวีติประจ าวนั 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูต้่างๆ     

4.2 มกีารจดบนัทกึความรูอ้ย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรูไ้ดอ้ย่างมเีหตุผล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัยส์นิของตนเอง เช่น สิง่ของ เครื่องใช ้ฯลฯ อย่างประหยดั คุม้ค่า 
และเกบ็รกัษาดแูลอย่างด ีและใชเ้วลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใชท้รพัยากรของส่วนรวมอย่างประหยดั คุม้ค่า และเกบ็รกัษาดแูลอย่างด ี     

5.3 ปฏบิตัตินและตดัสนิใจดว้ยความรอบคอบ มเีหตผุล     

5.4 ไม่เอาเปรยีบผูอ้ื่น และไม่ท าใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมือ่ผูอ้ื่น
กระท าผดิพลาด 

    



คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงคด์า้น 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรยีน การท างานและการใชช้วีติประจ าวนับนพืน้ฐานของ
ความรู ้ขอ้มลู ขา่วสาร 

    

5.6 รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม และสภาพแวดลอ้ม ยอมรบัและ
ปรบัตวั อยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข 

    

6. มุ่งมัน่ในการ 
 ท างาน 

6.1 มคีวามตัง้ใจและพยายามในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย     

6.2 มคีวามอดทนและไม่ทอ้แทต้่ออปุสรรคเพื่อใหง้านส าเรจ็     

7. รกัความเป็นไทย 7.1 มจีติส านึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย     

7.2 เหน็คุณค่าและปฏบิตัตินตามวฒันธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครทู างาน     

8.2 อาสาท างาน ช่วยคดิ ชว่ยท า และแบ่งปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น     

8.3 รูจ้กัดแูล รกัษาทรพัยส์มบตัแิละสิง่แวดลอ้มของหอ้งเรยีน โรงเรยีน 
ชุมชน  

    

8.4 เขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรยีน     

 

 ลงชื่อ .............................................ผูป้ระเมนิ  
  ................ /................ /................ 
 
 

 

 

 

 

 

 


