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หน่วยการเรียนรู้  

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
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ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  
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หน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  ชือ่  ขนมเทียนลีลา   พาชีวีพอเพียง 

รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ   ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑  
ภาคเรียนที่  ๒   เวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง   

……………………………….. 
นายคเณศ   เทพสุวรรณ   ๐๘๙๔๓๑๐๓๒๐   นางประพิศ    หนูอักษร   ๐๘๔ ๙๕๕๖๔๐๕   ผู้จัดท า  

 
๑.มาตรฐานการการเรียนรู้  
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้              ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุ ณ ค่ า
นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา               
การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
มาตรฐาน  ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 
    ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ  
   สังคมโลกอย่างสันติสุข  
๒.ตัวช้ีวัดชั้นปี       
  ศ  ๒.๑ ป.๑/๓  ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ 
 ศ  ๓.๑  ป.๑/๑   เลียนแบบการเคลื่อนไหว 

 ท ๑.๑  ป.๑/๑    การอ่านออกเสียงค าคล้องจอง  และข้อความสั้นๆ   

 ส ๒.๑  ป.๑/๑   ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน   
  
๓.สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด 

  การอ่านออกเสียง การอ่านบทกลอน การร้องเพลงประกอบจังหวะ  การเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ 
ที่เลียนแบบธรรมชาติ ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยการจัดการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้  
๔. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๑.ความสามารถในการสื่อสาร 
๒.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๕.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ข้อที่ ๓   มีวินัย 
 ข้อที่ ๔  ใฝุเรียนรู้ 
 ข้อที่ ๕  อยู่อย่างพอเพียง 
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 ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย 
๖. ภาระงาน  
 ๑.การปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์   เพลงขนมเทียนบ้านเรา  
๗. ชิ้นงาน   

๑.ใบงานที่ ๑  
 ๒. ใบงานที่ ๒  
 
๘.การวัดและประเมินผล 
            วิธีการ 

1. การตรวจผลงาน  (K) 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  (P) 
3. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายกลุ่ม   (A) 
เครื่องมือ 
1. แบบประเมินการตรวจผลงาน   (K) 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติรายบุคคล  (P) 
3. แบบประเมินพฤติกรรมรายกลุ่ม  (A) 
เกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑ์การประเมินด้านความรู้ (K) 
 ใบงาน 
 เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน 
    ช่วงคะแนน   ๑๖  -  ๒๔ คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๓   
    ช่วงคะแนน   ๙   -  ๑๖ คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๒   
    ช่วงคะแนน   ๐   -    ๘ คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๑   
                            ระดับบุคคล   นักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพ  ๒  ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
                ระดับกลุ่ม    จ านวนนักเรียนที่ได้คุณภาพ ๓ ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  ๗๕  
                                           ถือว่าการสอนประสบผลส าเร็จ    
 เกณฑ์การประเมินด้านทักษะกระบวนการ (P) 
 การปฏิบัตินาฏยศัพท์ 
 ช่วงคะแนน  ๒๓  - ๓๐ คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๓   
    ช่วงคะแนน  ๑๖  - ๒๒   คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๒   
    ช่วงคะแนน   ๐  -   ๑๕  คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๑   
                            ระดับบุคคล   นักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพ  ๒  ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
                ระดับกลุ่ม    จ านวนนักเรียนที่ได้คุณภาพ ๓ ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  ๗๕  
                                          ถือว่าการสอนประสบผลส าเร็จ    
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เกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม (A) 
 การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ทักษะการท างานกลุ่ม 
 ช่วงคะแนน  ๑๓  -  ๑๘ คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๓   
    ช่วงคะแนน  ๗    -  ๑๒  คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๒   
    ช่วงคะแนน   ๐   -   ๖   คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๑   
           ระดับบุคคล   นักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพ  ๒  ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
          ระดับกลุ่ม    จ านวนนักเรียนที่ได้คุณภาพ ๓ ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  ๗๕ ถือว่า 
                           การสอนประสบผลส าเร็จ    

 
๙.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมขั้นน าและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
 ชัว่โมงที่ ๑  (กิจกรรม อุ่นเครื่อง ร้องเพลง และสาธิตการแสดงท่าทาง) 

๑. ครูสนทนาและซักถาม ถึงขนมพ้ืนบ้านกับนักเรียน  และอธิบายเพิ่มเติมว่า ในการแสดง
นาฏศิลป์  ก็สามารถที่จะใช้วิถีชีวิตประจ าวัน มาเป็นการแสดงได้ แต่ต้องมีความรู้ในเรื่อง
นาฏศิลป์อยู่  จะท าให้การแสดงมีความสวยงาม อ่อนช้อย   

๒. ครูถามนักเรียนว่าในการแสดงต่างๆ  ถ้านักเรียนได้รับเชิญเป็นนักแสดง   ได้รับบทบาท  ที่จะ
แสดง ให้สวยงาม นักเรียนจะแสดงท่าทางอย่างไร   

๓. ครูถามนักเรียนว่า อยากจะท าให้สวยงามไหม   
๔. เมื่อนักเรียนตอบตกลง  ครู บอกว่า    
๕. ครูมีเพลงที่จะให้นักเรียนร้อง  ชื่อเพลงขนมเทียนบ้านเรา    
๖. ครูเปิดเพลงขนมเทียนบ้านเรา ให้นักเรียนฟัง  ถามนักเรียนอยากจะร้องหรือไม่   
๗. ครูเขียนเพลงขนมเทียนบ้านเรา  บนกระดาน และเริ่มสอนร้องเพลง และท่าร าประกอบเพลง  
ขั้นจัดการเรียนรู้ 

มีข้ันตอนการสอนร้องเพลงดังนี้  
-  เริ่มจากการน านักเรียนอ่านเนื้อหาเพลง    
- การเคาะจังหวะ    
- การร้องตามครูทีละวรรค   จนจบเพลง     (ความพอประมาณ) 
-    ร้องเนื้อเพลงตามครูทีละวรรค จนจบเพลง     
-    ร้องพร้อมกัน  โดยไม่เคาะจังหวะ    
- ร้องพร้อมกัน   โดยมีการเคาะจังหวะ 
-    ร้องพร้อมกับ ซีดี เพลงขนมเทียนบ้านเรา  
- ให้นักเรียน ฝึกร้องเพลง  ร่วมกันโดยฝึกปฏิบัติเอง  
-     ครูสนทนากับนักเรียนในการใช้ท่าทาง ประกอบเพลง ขนมเทียนบ้านเรา          โดย คิด

ร่วมกันกับนักเรียน และสอบถามความคิดเห็นถึงท่าทางต่างๆ  ที่เหมาะกับท่าร า ในเนื้อหา ของเพลง 
(ความมีเหตุผล) 

ขั้นสรุป 
-  ครูและนักเรียนสรุปท่าร า ของเนื้อหาเพลงร่วมกัน 

๑. ครูให้นักเรียนแสดงท่าร า เพลงขนมเทียนบ้านเรา พร้อมกัน ทั้งชั้นเรียน   
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    (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
๒. ครูสุ่มนักเรียน ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน  
๓. ครูให้นักเรียนบันทึกท่าร า ประกอบเพลง  โดยการวาดภาพ  ในใบงานที่ ๑ และให้นักเรียนน า

ชิ้นงานมาส่งครู  
  
 ชั่วโมงที่ ๒  (กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม  การท างานเป็นกลุ่ม  การสรุปความรู้) 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
ครูทบทวนท่าร า  ประกอบเพลงขนมเทียนบ้านเรา  
     ขั้นการจัดการเรียนรู ้
๑. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

แบง่กลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ ๕ – ๖ คน ฝึกซ้อมท่าร าประกอบ เพลงขนมเทียนบ้านเรา และให้
นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน   (เงื่อนไข ความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม)     
ให้นักเรียนท าใบงานที่ ๒   และให้นักเรียนน าชิ้นงานมาส่งครู  (เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไข
คุณธรรม)     

     ขั้นสรุป  
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปท่าร าประกอบเพลงขนมเทียนบ้านเรา   
๒. ครูสรุปผลการประเมินใบงานทั้ง ๒  ใบงานของนักเรียนทุกคน   
กิจกรรมรวบยอดและสรุป 

  ๑.ให้นักเรียนบันทึกท่าร า โดยการวาดภาพ ท่าร า ของเพลงขนมเทียนบ้านเรา       ที่
นักเรียนประทับใจ  และระบายสีให้สวยงาม  เพ่ือสรุปความรู้ ในตัวชี้วัด ของ มาตรฐาน  ศ  ๓.๑  ตัวชีว้ัด  
ป๑/๑  เลียนแบบ การเคลื่อนไหว 
  ๒.ให้นักเรียนเลือกค าที่เป็นส่วนประกอบในการท าขนมเทียน ในบทเพลง        ขนม
เทียนบ้านเรา   มาเติมลงในรูปสามเหลี่ยนข้างล่างนี้  ให้ถูกต้อง เพ่ือสรุปความรู้   ในตัวชี้วัดของ มาตรฐาน  
ท ๑.๑ ตัวชี้วัด ป๑/๑    การอ่านออกเสียงค าคล้องจอง  และข้อความสั้นๆ  และ  มาตรฐาน  ศ  ๒.๑   
ตัวชี้วัด  ป๑/๓  ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ  

 ๓.น าเสนอผลงาน   การแสดงท่าร าประกอบเพลงขนมเทียนบ้านเรา เป็นกลุ่ม 
เพ่ือสรุปความรู้ ในตัวชี้วัดของ มาตรฐาน ส ๒.๑  ตัวชี้วัด  ป๑/๑   บอกโครงสร้าง   บทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน    
 
๑๐.สื่อ   / แหล่งเรียนรู้ 
 ๑. ซีดีท านองเพลง ของกิ๋นคนเมือง  (นักร้อง  จรัล  มโนเพชร) 
 ๒. เครื่องเล่น ซีดี  
 ๓. ตัวอย่างขนมเทียน 
 ๔. ใบความรู้ เพลงขนมเทียนบ้านเรา  
 ๕. ใบงานที่ ๑  
 ๖. ใบงานที่ ๒  
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๑๑. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
  ด้านความรู้ K ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..  
  ด้านทักษะ  P ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..  
  ด้านกระบวนการ A …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..  
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ภาคผนวก 
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เพลง ขนมเทียนบ้านเรา 
 
 

   ท านอง  เพลงของกิ๋นคนเมือง (จรัล มโนเพชร) 
          เนื้อร้อง  นายคเณศ  เทพสุวรรณ 

 
 

   ขนมเทียนบ้านเรา  เลือกเอานะเพื่อน 
  เป็นของพื้นเมือง   เป็นเรื่องสบาย 
  ส่วนผสมนั้นมี   น้ าตาล  แปูง  มะพร้าวคั่ว 
  ห่อใบตองกับตัว   เอามานึ่งกินกัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๑๐ 

ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑ 

เร่ือง  ขนมเทียนหรรษา 
 

ชื่อ ………….นามสกุล ……..  ชั้น………เลขที่………….. 
………………………………………………….. 

 
 ให้นักเรียนวาดภาพ ท่าร า ของเพลงขนมเทียนบ้านเราที่นักเรียน
ประทับใจ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้  และระบายสีให้สวยงาม 
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ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ๒ 

เรื่อง ขนมเทียนหรรษา 
ชื่อ ………………….นามสกุล …………………..  ชั้น…………..เลขที่……….. 

 
 

1. ให้นักเรียนเลือกค าที่เป็นส่วนประกอบในการท าขนมเทียน  
ในบทเพลงขนมเทียนบ้านเรา  มาเติมลงในรูปสามเหลี่ยมข้างล่างนี้ ให้ถูกต้อง  
 

    ขนมเทียนบ้านเรา  เลือกเอานะเพื่อน 
  เป็นของพื้นเมือง   เป็นเรื่องสบาย 
  ส่วนผสมนัน้ม ี  น้ าตาล แปูง  มะพรา้วคั่ว 
  ห่อใบตองกับตัว   เอามานึ่งกินกัน 
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เกณฑ์การประเมินใบงาน 
 
 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
คะแนน ๓ ๒ ๑ 

๑.การอ่าน อ่านได้ถูกต้องทุก
ค า 
 

อ่านได้ถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ 

อ่านได้ถูกต้องน้อยกว่าร้อย
ละ๖๐ 

๒ 

๒. การท า
แบบฝึกหัด 

ได้ครบถ้วน 
 

ท าแบบฝึกหัดได้
ถูกต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๕   

ท าแบบฝึกหัดถูกต้องได้
น้อยกว่า  ร้อยละ ๖๐  

๒ 

๓.สะอาด 
    เรียบร้อย 

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย                
และสะอาด 

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย                     
แต่มีรอยลบ  
ขูดฆ่า ๑-๓ แห่ง 
 

ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
และมีรอยลบขูดฆ่าเกินกว่า 
๓ แห่ง 

๒ 

๔.เสร็จตามเวลา เสร็จตามก าหนด
และผลงาน 
มีคุณภาพ 

เสร็จไม่ทันก าหนด
แต่ผลงานมี
คุณภาพ 
 

เสร็จไม่ทันก าหนด              
และผลงานไม่มีคุณภาพ 

๒ 

 เกณฑ์การประเมินด้านความรู้ (K) 
 ใบงาน 
 เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน 
    ช่วงคะแนน   ๑๖  -  ๒๔ คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๓   
    ช่วงคะแนน   ๙   -  ๑๖ คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๒   
    ช่วงคะแนน   ๐   -    ๘ คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๑   
                            ระดับบุคคล   นักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพ  ๒  ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
                ระดับกลุ่ม    จ านวนนักเรียนที่ได้คุณภาพ ๓ ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  ๗๕  
                                          ถือว่าการสอนประสบผลส าเร็จ    
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เกณฑ์การให้คะแนนการปฏบิัติ เพลง ขนมเทียนบ้านเรา 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก
คะแนน ๓ ๒ ๑ 

๑.ความถูกต้อง แสดงท่าได้ถูกต้องเป็น
ธรรมชาติ  และ
สวยงาม 

แสดงท่าได้ถูกต้องไม่ค่อย
เป็นธรรมชาติ 

แสดงท่าได้                         
แต่ไม่ถูกต้อง 
ขาดความเปน็
ธรรมชาติ 

๒ 

๒.ความตั้งใจ ตั้งใจแสดงท่าทาง
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

ตั้งใจแสดงท่าทางอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์                  
เป็นบางครั้ง 

ไม่ตั้งใจแสดงท่าทาง ๒ 

๓.กล้าแสดงออก ท่าทางมั่นใจพร้อมที่
จะแสดงได้ทันที 

ท่าทางเคอะเขินไม่
มั่นใจ 

ขาดความมั่นใจ ๒ 

๔.ความร่วมมือ ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติ 
นาฏยศัพท์อย่าง
ครบถ้วน 

ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัตินาฏยศัพท์ 
เป็นบางครั้ง 

ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติ 
นาฏยศัพท์ 

๒ 

๕.การตรงต่อ
เวลา 

ปฏิบัติตามก าหนด
และผลงาน 
มีคุณภาพ 

ปฏิบัติไม่ทันก าหนดแต่
ผลงานมีคุณภาพ 
 

ปฏิบัติไม่ทันก าหนด              
และผลงานไม่มี
คุณภาพ 

๒ 

 
เกณฑ์การประเมินด้านทักษะกระบวนการ (P) 
 การปฏิบัตินาฏยศัพท์ 
 ช่วงคะแนน  ๒๓  - ๓๐ คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๓   
    ช่วงคะแนน  ๑๖  - ๒๒   คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๒   
    ช่วงคะแนน   ๐  -   ๑๕  คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๑   
                            ระดับบุคคล   นักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพ  ๒  ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
                ระดับกลุ่ม    จ านวนนักเรียนที่ได้คุณภาพ ๓ ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  ๗๕  
                                          ถือว่าการสอนประสบผลส าเร็จ    
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เกณฑ์การให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
ทักษะการท างานกลุ่ม 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน น าหนัก
คะแนน ๓ ๒ ๑ 

๑.ความสนใจ   
ความตั้งใจ 
กระตือรือร้น 

สนใจ  ตั้งใจและ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติ
กิจกรรมทุกข้ันตอน 

สนใจ  ตั้งใจ และ 
กระตือรือร้น ในการ
ปฏิบัติบางกิจกรรม 

ไมค่่อยสนใจ 
ในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

๒ 

๒. ความร่วมมือ
สามัคคีในกลุ่ม 

ให้ความร่วมมือร่วมคิด   
ร่วมปฏิบัติงาน  ร่วม
แก้ปัญหาในการท างาน        
จนงานส าเร็จ 

ให้ความร่วมมือ  ร่วม
คิด  ร่วมปฏิบัติงาน  
ร่วมแก้ปัญหาในการ
ท างาน    จนงานส าเร็จ
บางครั้ง 

ไม่ให้ความร่วมมือ  
ไม่ร่วมคิดไม่ร่วม
ปฏิบัติงานและไม่
ร่วมแก้ปัญหา                        
ในการท างาน 

๒ 

๓.เสร็จตามเวลา เสร็จตามก าหนดและ
ผลงานมีคุณภาพ 

เสร็จไม่ทันก าหนดแต่
ผลงานมีคุณภาพ 
 

เสร็จไม่ทันก าหนด  
และผลงานไม่มี
คุณภาพ 

๒ 

 
เกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม (A) 

 การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ทักษะการท างานกลุ่ม 
 ช่วงคะแนน  ๑๓  -  ๑๘ คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๓   
    ช่วงคะแนน  ๗    -  ๑๒  คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๒   
    ช่วงคะแนน   ๐   -   ๖   คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๑   
 
                 ระดับบุคคล   นักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพ  ๒  ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
      ระดับกลุ่ม    จ านวนนักเรียนที่ได้คุณภาพ  ๓  ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  ๗๕  
                                ถอืว่าการสอนประสบผลส าเร็จ    
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แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

๑. ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

               ๓ ห่วง 
ประเด็น 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

เนื้อหาการเรียนรู้ วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
และมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูมี
ความรอบรู้ในเรื่องการ
ประดิษฐ์ท่าร า จาก
ชีวิตประจ าวัน 
 

มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด 
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ 

มีการวางแผน บริหาร
จัดการ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
อย่างรอบคอบ   
 

เวลาในการจัดการ
เรียนรู้ 

ใช้เวลาสอน  
จ านวน  ๒   ชั่วโมง  
โดยวิเคราะห์เนื้อหา 
และกิจกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ ให้
เหมาะสมตามวัย
นักเรียน   

เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างครบถ้วน 
และต่อเนื่อง  

ครูรู้จักการวางแผนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเหมาะสมกับเวลา 

วิธีจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

มีกระบวนการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน เช่นการ
สาธิต  การปฏิบัติจริง  
และการสนทนาเพ่ือ
สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  

เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับผู้เรียน 
และเป็นไปตาม
เนื้อหา ตัวชี้วัด การ
วัดและประเมินผล  

มีการเตรียมกิจกรรม วัสดุ  
อุปกรณ์ สื่อ  ให้พร้อม 
ก่อนที่จะจัดการเรียนการ
สอน  เพ่ือให้การเรียน
การสอน บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

อุปกรณ์การจัดการ
เรียนรู้ 

เตรียมอุปกรณ์เครื่อง
เครื่องเล่น ซีดี  
ตรวจสอบก่อนน าไปใช้   

สามารถท าให้
อุปกรณ์ในการเรียน
การสอนเป็นไปได้
อย่างราบรื่น  

ครูมีอุปกรณ์ท่ีมีความ
พร้อมที่จะใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้ 
ท าให้นักเรียนมีความสุข
สนุกสนาน และบรรลุ
ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 
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              ๓ ห่วง 
ประเด็น 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

สื่อการจัดการเรียนรู้ ครูเตรียมเนื้อเพลงที่จะ
สอนนักเรียน  โดย
เขียนขนาดตัวหนังสือที่
เหมาะสมกับนักเรียน  
สอดคล้องกับเนื้อหา 
ตัวชี้วัด กิจกรรมการ
เรียนการสอน และ
ประเมินผล  

ครูสามารถใช้สื่อใน
การจัดการเรียนการ
สอนได้ตามข้ันตอน
ของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ตรงตามที่
ก าหนดไว้ เพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนมี
ความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ครูสามารถสอนได้ตรง
ตามเนื้อหา ตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ 

การประเมินผล ตรงตามเนื้อหาสาระท่ี
จะประเมิน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ตรงตัวชี้วัด  
ครูเลือกเครื่องมือใน
การวัดได้ถูกต้อง  

มีวิธีการประเมินผล อย่าง
หลากหลาย  

ความรู้ที่ครู
จ าเป็นต้องมี 

          ครูมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ วิชา ดนตรี  นาฏศิลป์ และ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน    

คุณธรรมของครู        มีความอดทนในการปฏิบัติงาน  ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน  
มีความเสียสละ  ความเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
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๒. ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอนคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  
 
๒.๑ ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิด และฝึกปฏิบัติ ตามหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข 

 
หลักพอเพียง หลักพอประมาณ 

 
หลักมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

มีความรู้
พ้ืนฐานการ
ปฏิบัติกิจกรรม
นาฏศิลป์และ
การรอ้งเพลง
ตามวัยของ
ผู้เรียน 

- เลือกที่จะน า
ท่าทางมา
ออกแบบท่าร า
ในเพลงขนม
เทียนบ้านเรา 

- นักเรียนเรียนรู้
กระบวนการ
ท างานกลุ่มและ
การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น 

- นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย 

ความรู้ ความรู้      – การอ่าน ออกเสียง   การอ่านบทกลอน การร้องเพลงประกอบ
จังหวะ  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ ที่เลียนแบบ
ธรรมชาติ และมีทักษะท างานเป็นกลุ่ม 
 

คุณธรรม คุณธรรม  – นักเรียนมีความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน รู้จักการท างานร่วมกัน  
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๒.๒ ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชวิีตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

 
    ด้าน 
วัด 

อยู่อย่างพอเพียง   สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ / เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ - - หลักการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมอย่างมี
ความสุข 

- มีความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพในท้องถิ่น 

 

- ความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรม  
นาฏยศัพท์ การ
แสดงท่าทาง
ประกอบบทเพลง 

 

ทักษะ - ทักษะการใช้ 
ดินสอ กระดาษ  
และดินสอสี  ใน
การท าใบงาน 

- ทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

- มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน 

- - มีทักษะในการ
แสดงนาฏศิลป์
ประกอบเพลงได้  

 

ค่านิยม - - รู้จักความสามัคคี 
- การยอมรับกฎ 

กติกา  ระเบียบ
ของสังคม 

- ความรับผิดชอบ 
- การแบ่งปัน 

การน าวัสดุจาก
ธรรมชาติมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

- ภูมิใจและเห็น
คุณค่าของการ
แสดงนาฏศิลปะ
ไทย และขนม
ไทย  
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ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
 
 
 

วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้เรื่อง 
นาฏลีลา ภาษาท่าพอเพียง  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาฏลีลา ภาษาท่าพอเพียง 
 

อิทธิพลด้านการแสดงของไทย(๑ ชม.) 

นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทาง 
การละครในการแสดง (๑ ชม.) 

การแสดงนาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์พื้นเมืองและ 

นาฏศิลป์สากล (๑ ชม.) 
 

สนุกกับร าวง(ร าวงมาตรฐาน
เพลง ร าซิมาร า)   

(๒ ชม.) 

ร าวงเบ็ดเตล็ด (๒ ชม.) 

ท่าทางเคลื่อนไหว
แสดงสื่อทาง

อารมณ์ (๑ ชม.)  

ภาษาท่า  
ภาษาท่าทางนาฏศิลป์และ

การตีบท (๒ ชม.) 
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หน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ..................................................................... ชื่อหน่วย   นาฏลีลา  ภาษาท่าพอเพียง     
ชื่อรายวิชา   ศิลปะ     กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ     ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑       
ภาคเรียนที่ / ชั้นปี   ..................................................................  เวลาเรียน    ๑๐      ชั่วโมง 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน  ศ ๓.๑   เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์   วิพากษ์วิจารณ์ 
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๒. ตัวชี้วัด   
มฐ.ศ ๓.๑ ม. ๑/๑ อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิด
ของผู้ชม 
มฐ.ศ ๓.๑ ม. ๑/๒ ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง 
มฐ.ศ ๓.๑ ม. ๑/๓  แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ 

๓. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การแสดงของไทยมีอิทธิพลมาจากสิ่งต่างๆ หลายๆ ด้าน ท าให้การแสดงของไทยมีรูปแบบลักษณะ            

     ที่แตกต่างกันไป  
๔. สาระการเรียนรู้ 

๔.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ๔.๑.๑   ความรู้ 

      -    อิทธิพลด้านการแสดงของไทย 
         -    นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง 
         -    ภาษาท่า ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ และการตีบท 
         -    ท่าทางการเคลื่อนไหวที่แสดงสื่ออารมณ ์
         -   ระบ าเบ็ดเตล็ด 
         -    ร าวงมาตรฐาน 
         -   การแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง และนาฏศิลป์สากล 
   
๔.๑.๒   ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
       -    การบอกเหตุผล  

-   การสรุปความรู้   
-   การปฏิบัติ/การสาธิต การประยุกต์ การประเมินค่า  
 

๔.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 ๔.๒.๑   ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๕.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๕.๑   ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๕.๒  ความสามารถในการคิด 
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 ๕.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๖.๑   มีวินัย ใฝุเรียนรู้  
๖.๒  มุ่งม่ันในการท างาน  
๖.๓  รักความเป็นไทย 
๖.๔  อยู่อย่างพอเพียง 

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน  
 ๗.๑  ภาระงาน 
  - ใบงาน เรื่อง การปฏิบัตินาฏยศัพท์  (นาฏยศัพท์ที่เก่ียวกับการใช้เท้าและการใช้มือ) 
  - ใบงาน เรื่อง การปฏิบัติภาษาท่า ภาษาท่าทางนาฏศิลป์และการตีบท 
  - ใบงาน เรื่อง การฝึกปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐาน เพลงร ามาซิมาร 
 ๗.๒  ชิ้นงาน 
  - ใบงาน เรื่อง การบันทึกผลการชมการแสดงละคร 
  - ใบงาน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง และนาฏศิลป์สากล 
๘.การวัดและประเมินผล 

๘.๑   แบบประเมินผลการชมการแสดงละคร 
๘.๒  แบบประเมินผลการปฏิบัตินาฏยศัพท์ที่เก่ียวกับการใช้เท้าและการใช้มือ 
๘.๓  แบบประเมินผลการปฏิบัติภาษาท่า ภาษาท่าทางนาฏศิลป์และการตีบท 
๘.๔  แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐาน เพลงร ามาซิมาร า 
๘.๕  แบบประเมินผลการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง และนาฏศิลป์สากล 
๘.๖   แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๙.กิจกรรมการเรียนรู้ 
๙.๑ นักเรียนชมวีดีทัศน์การแสดงนาฏศิลปฺไทยชุดต่าง ๆ  แล้วแบ่งกลุ่มวิพากษ์การแสดง ๑ ชุดที่  

จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน เมื่อน าเสนอจบทุกกลุ่มแล้วร่วมกันอภิปรายว่าได้รับ
ความรู้อะไรบ้างจากการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม จากนั้นจดบันทึกความรู้จากการฟังหรือชมการน าเสนอของ
ทุกกลุ่มลงในสมุดเพื่อส่งครู  (ความพอประมาณ) 

๙.๒   ครูสาธิตท่านาฏยศัพท์เกี่ยวกับการใช้เท้าและนาฏยศัพท์เกี่ยวกับการใช้มือ ทีละท่า พร้อม
อธิบายประกอบ จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ – ๖  คน  ฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์เกี่ยวกับการใช้เท้าและนาฏย
ศัพท์เก่ียวกับการใช้มือ (ความพอประมาณ) 

๙.๓   ครูสาธิตท่าทางจากภาษาท่า ทางนาฏศิลป์และการตีบท  จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ – ๖  
คน  เพ่ือฝึกปฏิบัติเป็นตัวพระและตัวนาง และออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน (ความมีเหตุผล) 

๙.๔  นักเรียนเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับนาฏยศัพท์ ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ และการตีบท เป็นแผนที่
ความคิด พร้อมทั้งอธิบายถึงประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่อง นาฏยศัพท์ ภาษาท่าทางนาฏศิลป์และการตีบท 
(ความรู้/คุณธรรม) 

๙.๕  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ๔ – ๖  คน  ศึกษาท่าทางการเคลื่อนไหวที่แสดงถึงการสื่อทางอารมณ์ 
และร่วมกันคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่าทางต่างๆ ให้เกิดความสวยงามเพ่ือน ามาใช้เป็นท่าร า  กลุ่มละ ๔ – ๕ 
ท่า     จากนั้นนักเรียนน าเสนอท่าทางต่างๆ ทีละกลุ่ม เมื่อทุกกลุ่มน าเสนอเสร็จแล้ว นักเรียนช่วยกันลง



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๒๒ 

ความเห็นว่า กลุ่มใดประดิษฐ์ท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆ ได้สวยงามและสร้างสรรค์ที่สุด ครูและนักเรียน
กลุ่มอ่ืนๆ ร่วมกันแสดงความชื่นชม (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

 ๙.๖  นักเรียนแต่ละ เลือกเพลงที่นักเรียนชอบและสามารถน าท่าร าวงมาตรฐาน ไปร าประกอบ
เพลง  โดยสร้างสรรค์การแสดง  ๑  ชุด  (ความมีเหตุผล) 

๙.๗  นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ประวัติความเป็นมาของร าวง  (ความรู้/คุณธรรม) 
๙.๘  นักเรียนร่วมกันอ่านเนื้อเพลงร ามาซิมาร า ทีละท่อน เพ่ือแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง  (ความรู้/

คุณธรรม) 
๙.๙  ครูสาธิตการร้องเพลงร ามาซิมาร า พร้อมกับเคาะจังหวะ ให้นักเรียนฟังทีละท่อน แล้วให้

นักเรียน 
ร้องตาม (ความรู้/คุณธรรม) 

๙.๑๐   ครูสาธิตและอธิบายท่าร าส่าย  ให้นักเรียนดูทีละท่า (ความพอประมาณ) 
๙.๑๑   นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐานท่าร าส่าย พร้อมทั้งร้องเพลงประกอบ 

จากนั้นแต่ละกลุ่มออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
๙.๑๒  นักเรียนแต่ละกลุ่ม ค้นคว้าหาความรู้ เรื่อง การแสดง นาฏศิลป์พ้ืนเมือง นาฏศิลป์ไทย และ

นาฏศิลป์สากล จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  (ความรู้/คุณธรรม) 
๙.๑๓  นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกชมการแสดง นาฏศิลป์พ้ืนเมือง นาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์สากล  

๑ ชุด แล้วร่วมกันวิเคราะห์การแสดง  (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
๑๐.สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

๑๐.๑  วีดีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์พื้นเมือง 
๑๐.๒  ใบงาน 
๑๐.๓   เครื่องเล่นแถบบันทึกภาพ 
๑๐.๔  เครื่องเล่นแถบบันทึกเสียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๒๓ 

แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑.  ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
         ๓  ห่วง 
ประเด็น 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา ก าหนดจ านวนสมาชิกใน
กลุ่มให้เหมาะสมกับจ านวน

สมาชิกในห้องเรียนคือ 
ประมาณกลุ่มละ ๔ – ๖ 

คน 

การฝึกปฏิบัติเป็นคู่พระ 
นาง จะปฏิบัติได้ง่ายและ
สะดวกต่อการควบคุมดูแล  
นักเรียน 

สามารถควบคุมดูแล
นักเรียนได้ท่ัวถึง 
  
 

เวลาที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม 

ก าหนดเวลาให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติท่าร าประกอบเพลง 

๑  ชั่วโมง 

ส่งเสริมมีความรับผิดชอบ 
ต่อภาระงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

ฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

วิธีการจัด
กิจกรรม 

วางแผนการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดของหลักสูตร   

การเรียนรู้ท่านาฏยศัพท์
ช่วยพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
การร า และกระบวนการ
ท างานกลุ่มของนักเรียน 

ก าหนดขั้ น ตอนการจั ด
กิ จ กร รมกา ร เ รี ย นรู้ ใ ห้
ส อดคล้ อ งกั บแผนกา ร
จัดการเรียนรู้ 

สื่อ / อุปกรณ์ - เตรียมอุปกรณ์ เครื่องเล่น
แถบบันทึกภาพ  และแถบ
บันทึกเสียง ตรวจสอบก่อน
น าไปใช้ 

- สามารถใช้อุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่าง
ราบรื่น 

- มีอุปกรณ์ท่ีมีความพร้อม
ในการใช้งาน 
– มีแผนส ารองในกรณี
ฉุกเฉิน 

ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล 

ก าหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับ
ภาระงานและตัวชี้วัด 

การวัดและประเมินเพ่ือ
ต้ อ ง ก าร พัฒนากา ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร 

ว า ง แ ผ น ติ ด ต า ม 
ประเมินผลการท างานของ
นักเรียน 

ความรู้         ครูมีความรอบรู้  รอบคอบ  ในการวางแผน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลัก     
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ร าวงมาตรฐาน(เพลงร ามาซิมาร า)ให้เหมาะสมกับนักเรียน  และการวัด
ประเมินผล 
คุณธรรม      ใช้หลักความยุติธรรม  ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ   ความมีวินัย  ความอดทน  ในการ 
จดัการเรียนรู้ 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๒๔ 

๒  ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
๒.๑  ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติ ตามหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักพอเพียง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
๑. เลือกเพลงที่น ามาใช้ในการ
แสดงที่ได้เหมาะสมกับ
ความสามารถ และความ
ต้องการของผู้เรียน 
๒.วางแผนการท างานได้
เหมาะสมกับระยะเวลาที่
ก าหนด และจ านวนสมาชิกใน
กลุ่ม 
 
๓. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และ 
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง
ประหยัด 
และคุ้มค่า 

๑. เลือกเพลงที่น ามาใช้ใน
การแสดงที่ได้เหมาะสมกับ
ความต้องการและ
ประยุกต์ใช้ท่าร าที่
เหมาะสม 
๒. นักเรียนวิเคราะห์ความ 
สามารถและความต้องการ
ของตนเองและสมาชิกใน
กลุ่ม 
๓. ผู้เรียนประหยัดในการ
เลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ ที่มีอยู่
ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับเนื้อหา 
-  การปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
เป็นระบบ  ตามข้ันตอน  
- น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

๑. มีผลงานในการน าเสนอ 
 
 
 
๒. มีการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดตามแผน
ของสมาชิกในกลุ่ม 
 
๓. เห็นคุณค่าและ
ตระหนักถึง 
ความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
  

ความรู้ ความรู้   รอบรู้  รอบคอบ  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ    ( การเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรม  เนื้อหาสาระในเรื่องร าวงมาตรฐาน เพลงร ามาซิ
มาร า)    และการท างาน  น าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวัน 

คุณธรรม คุณธรรม   มีความรับผิดชอบ   ความขยัน  ความอดทน  มีวินัย  ซื่อสัตย์  ประหยัด และ
ตรงต่อเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๒๕ 

  ๒.๒  ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ ตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้   
             
ด้าน 
วัด 

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถ ุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้(K) 

- หลักการเลือกใช้สื่อ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
- วิดิทัศน์ นาฏยศัพท์
และ  ร าวงมาตรฐาน 

-การท างานร่วม 
กับผู้อ่ืน 
-การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเพ่ือให้
งานเสร็จตามเวลา 

-วิธีการเลือกวัสดุ 
อุปกรณ์มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และ
คุม้ค่า 

- วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
แบ่งบัน ช่วยเหลือ
กันในสังคมไทย 

 
 
ทักษะ(P) 

- มีวิธีการเลือกใช้สื่อ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
- ปฏิบัติท่านาฎยศัพท์ได้
ถูกต้องกับเพลงร าซิมา
ร า 

-การปรับตัว 
อดทน อดกลั้นเพ่ือ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างเป็นสุขและ
เกิดความส าเร็จ 

-รู้จักเลือกวัสดุ ให้
เหมาะสมกับงาน
แ ล ะ ไ ม่ ท า ล า ย
สิ่งแวดล้อม 
  

- น าวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการแสดงได้
อย่างเหมาะสม 
- ปฏิบัติตนในการ
ช่วย เหลือ เกื้ อกูล  
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
แบ่งบัน 

   

 

ค่านิยม(A) 

เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง สื่ อ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ 

- เห็นคุณค่าของ
ความสามัคคี
ช่วยเหลือเกื้อกูลใน
การท างาน 
-เกิดความตระหนัก
ในการท างานให้
เกิดความส าเร็จ 

- เห็นคุณค่ าของ
วั ส ดุ ที่ มี อ ยู่ แ ล ะ
น ามาประยุกต์ใช้
กั บกา รแสดงชุ ด
อ่ืนๆได ้
 
 

-เห็นความส าคัญ
ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม   
การร าวง 
- เห็นความส าคัญ
ของการท างานเป็น
หมู่คณะ 
- ตระหนักในการ
ช่วย เหลือ เกื้ อกูล  
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
แบ่งบัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๒๖ 

 
             
ด้าน 
วัด 

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถ ุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

   

ค่านิยม(A) 

เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง สื่ อ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ 

-เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
ค ว า ม ส า มั ค คี
ช่วยเหลือเกื้อกูลใน
การท างาน 
- เกิดความ
ตระหนั ก ในกา ร
ท า ง า น ใ ห้ เ กิ ด
ความส าเร็จ 

- เห็นคุณค่ าของ
วั ส ดุ ที่ มี อ ยู่ แ ล ะ
น ามาประยุกต์ใช้
กั บกา รแสดงชุ ด
อ่ืนๆได ้
 
 

-เห็นความส าคัญ
ของ วัฒนธรรมการ
ร าวง 
-เห็นความส าคัญ
ของการท างานเป็น
หมู่คณะ 
- ตระหนักในการ
ช่วย เหลือ เกื้ อกูล  
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
แบ่งบัน   
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ด้าน 
วัด 

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถ ุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้(K) 

- หลักการเลือกใช้สื่อ 
อุปกรณ ์
ที่เหมาะสม 
- เรื่องนาฏยศัพท์และร าวง
มาตรฐาน 

-การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
-การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเ พ่ือให้ งาน
เสร็จตามเวลา 

-วิ ธี ก า ร เ ลื อก วั ส ดุ 
อุ ป ก ร ณ์  ม า
ประยุกต์ ใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่า 

-วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
แบ่งบัน ช่วยเหลือกัน
ในสังคมไทย 

 
 
ทักษะ(P) 

- มีวิธีการเลือกใช้สื่อ 
อุปกรณ ์
ที่เหมาะสม 
- ปฏิบัติท่านาฎยศัพท์ได้
ถูกต้องกับเพลงร าซิมาร า 

-การปรับตัว อดทน 
อดกลั้นเ พ่ือท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็น
สุ ข แ ล ะ เ กิ ด
ความส าเร็จ 

-รู้ จัก เลือกวัสดุ  ให้
เหมาะสมกับงานและ
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
  

- น า วั ฒ น ธ ร ร ม
ท้ อ ง ถิ่ น ม า
ประยุกต์ ใช้ ในการ
จัดการแสดงได้อย่าง
เหมาะสม 
- ปฏิบัติตนในการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ เ กื้ อ กู ล  
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
แบ่งบัน 

   

ค่านิยม(A) 

เห็นคุณค่าของสื่อ อุปกรณ์ 
ที่ใช้ 

-เห็นคุณค่าของความ
สามั คคี ช่ ว ย เหลื อ
เกื้อกูลในการท างาน 
- เกิดความตระหนัก
ในการท างานให้เกิด
ความส าเร็จ 

- เห็นคุณค่าของวัสดุ
ที่ มี อ ยู่ แ ล ะ น า ม า
ประยุกต์ ใช้กับการ
แสดงชุดอ่ืนๆได ้
 
 

-เห็นความส าคัญของ 
วัฒนธรรมการร าวง 
-เห็นความส าคัญของ
การท างานเป็นหมู่
คณะ 
- ตระหนักในการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ เ กื้ อ กู ล  
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
แบ่งบัน   
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รหัสวิชา      ศ ๒๑๑๐๑        ชื่อรายวิชา   ศิลปะ    กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ        ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  ๑     หน่วยการเรียนรู้ที่ ......ชื่อ  นาฏลีลา  ภาษาท่าพอเพียง    แผนการเรียนรู้ที่......   
 เรื่อง  สนุกกับร าวง   (ร าวงมาตรฐาน เพลง ร าซิมาร า ) เวลา     ๒     ชั่วโมง 
_______________________________________________________________________ 
๑.มาตรฐานการเรียนรู้  
 ศ ๓.๑  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  วิ เคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์                   
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน  
                           ชีวิตประจ าวัน 
๒. ตัวชี้วัด   

มฐ.ศ ๓.๑ ม. ๑/๒  ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง 
          มฐ.ศ ๓.๑ ม. ๑/๓   แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ 
๓.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

การแสดงออกทางนาฏศิลป์  โดยใช้นาฏยศัพท์ในการแสดงร าวง  ที่มีท่าร าที่หลากหลาย  สวยงาม 
มีแบบแผน แสดงออกถึงความสนุกสนาน  เป็นการแสดงนาฏศิลป์ของคนไทยที่มีมาอย่างช้านาน แสดงให้
เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ที่ทุกคนควรร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานไว้ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
สืบไป 
๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๔.๑   อธิบายท่าที่ใช้ในการร าวงมาตรฐาน เพลงร ามาซิมาร า  (K) 
 ๔.๒   ฝึกปฏิบัติร าวงมาตรฐาน  เพลงร ามาซิมาร า  (P) 
 ๔.๓   เห็นคุณค่าของร าวงมาตรฐาน  (A) 
๕.  สาระการเรียนรู้ 

๕.๑   ความรู้ 
          - ร าวงมาตรฐาน     เพลงร ามาซิมาร า 

๕.๒  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
          -  การให้เหตุผล  

         -  การสรุปความรู้ การปฏิบัติ/การสาธิต การประยุกต์ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 
๖.  สมรรถนะส าคัญ 
 ๖.๑    ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๖.๒   ความสามารถในการคิด 
 ๖.๓   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
 
๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๗.๑    มีวินัย ใฝุเรียนรู้  

๗.๒   มุ่งม่ันในการท างาน  
๗.๓   รักความเป็นไทย 
๗.๔   อยู่อย่างพอเพียง 
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๘. ภาระงาน/ชิ้นงาน  
 ๘.๑  ภาระงาน 
    - ฝึกปฏิบัติร าวงมาตรฐาน  เพลงร าซิมาร า 

๘.๒  ชิ้นงาน 
     - ใบงาน  เรื่อง สนุกกับร าวง 

๙.  การวัดผลและประเมินผล 
 ๙.๑    วิธีการวัดและประเมินผล 

                 ๙.๑.๑   สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
                 ๙.๑.๒  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
       ๙.๒   เครื่องมือ 
                ๙.๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๙.๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
       ๙..๓   เกณฑ์การประเมิน 
               ๙.๓.๑  การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ ๒ รายการ ถือว่า ผ่าน ผ่าน 
๑ รายการถือว่า ไม่ผ่าน 
  ๙.๓.๒  การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 
 
การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) เรื่อง การฝึกปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐาน เพลงร ามาซิมาร า 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ร้องเพลงถูกต้องชัดเจนตามจังหวะ ท านองเพลง     
๒. ปฏิบัติท่าร าเพลงร ามาซิมาร าได้ถูกต้อง     
๓. ปฏิบัติท่าร าเพลงร ามาซิมาร าได้ถูกต้องตามหลัก 
    นาฏศิลป์ไทย 

    

๔. มีความม่ันใจในการแสดง     
๕. ความอ่อนช้อย  สวยงามในการปฏิบัติท่าร า     
รวมคะแนน ……………………………. 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

๙-๑๐ 
๗-๘ 
๕-๖ 
๐-๔ 

๔ (ดีมาก) 
๓ (ดี) 

๒ (พอใช้) 
๑ (ควรปรับปรุง) 

ผลการประเมิน 
(   ) ดีมาก                    (    ) ดี 
(   ) พอใช้                    (    ) ควรปรับปรุง 
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๑๐.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
          ชัว่โมงท่ี ๑ 
 ๑๐.๑  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

     ๑๐.๑.๑ ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
             -  นักเรียนคิดว่าการแสดงนาฏศิลป์ที่ส าคัญและสร้างสีสันตามงานเทศกาลต่าง ๆ  ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันมีอะไรบ้าง  (ความมีเหตุผล) 

    ๑๐.๑.๒ ครูเปิดเพลงร าวง เช่น เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงร ามาซิมาร า ให้นักเรียน
ฟัง จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้  (ความมีเหตุผล)  

-  บทเพลงที่นักเรียนได้ฟัง คือเพลงอะไร  
-  บทเพลงที่นักเรียนได้ฟังมีจังหวะและท านอง เป็นอย่างไร  
-  นักเรียนฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไร  
-  นักเรียนคิดว่าบทเพลงนี้น ามาบรรเลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์อะไรของไทยได้  
   บ้าง  

 ๑๐.๒  ขั้นจัดการเรียนรู้ 
      ๑๐.๒.๑. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของร าวง จากนั้นครูใช้ค าถาม 

เพ่ือทดสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน ดังนี้  (ความรู้) 
-  นักเรียนรู้จักร าวงหรือไม่  
-  นักเรียนคนใดเคยร าวงบ้าง  
-  ร าวงใช้แสดงตามงานเทศกาลหรือประเพณีอะไรบ้าง  
-  ร าวงมีลักษณะอย่างไร  
-  นักเรียนคิดว่าร าวงเกิดขึ้นได้อย่างไร  
-  ร าวง มีประวัติความเป็นมาอย่างไร  

       ๑๐.๒.๒.  ครูน าแผนภูมิ เพลงร ามาซิมาร า มาติดบนกระดานให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอ่านเนื้อ
ร้องทีละท่อน (ความพอประมาณ) 

      ๑๐.๒.๓.  ครูร้องเพลงร ามาซิมาร า ให้นักเรียนฟังทีละท่อน แล้วให้นักเรียนร้องตามจนถูกต้อง
พร้อมเพรียงกัน (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

๑๐.๓  ขั้นสรุป 
      ๑๐.๓.๑  ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงร าซิมาร าที่ถูกต้อง  และสาธิตท่าร าส่าย  ให้นักเรียน

ดู  เพ่ือให้นักเรียนไปฝึกซ้อมที่บ้าน เป็นการเตรียมความพร้อมในชั่วโมงต่อไป  (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
 
ชั่วโมงท่ี ๒    
๑๐.๑  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
    ๑๐.๑  นักเรียนและครูสนทนาถึงเนื้อร้องและท่าร าเพลงร าซิมาร า  เพ่ือทบทวนความรู้เดิมใน

ชั่วโมงท่ีชั่วโมงท่ีผ่านมา (ความรู้) 
  ๑๐.๒  ขั้นจัดการเรียนรู้ 
                   ๑๐.๒.๑  ครูสาธิตท่าร าส่ายพร้อมอธิบายว่า  ท่าร าส่าย คือ ยกล าแขนทั้งสองข้างขึ้นเสมอ
ไหล่ มือหนึ่งแบคว่ า อีกมือหนึ่งแบหงาย มือคว่ าวาดแขนลงเล็กน้อย มือหงายวาดแขนขึ้นเล็กน้อย แล้วพลิก
ข้อมือพร้อมกันทั้งสองข้าง ปฏิบัติสลับกันตามจังหวะเพลง ( ความรู้) 
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การใช้มือ  
            ๑.  ยกล าแขนทั้งสองข้างขึ้นเสมอไหล่ มือข้างซ้ายอยู่ในลักษณะมือแบหันฝุามือออกไป
ด้านข้าง หงายท้องแขนขึ้นให้ปลายนิ้วมือชี้ลงด้านล่าง มือขวาตั้งขึ้นหันฝุามืออกด้านข้างให้ปลายนิ้วชี้ขึ้น
ข้างบน หักข้อมือเข้าหาล าแขนทั้งสองข้าง  
            ๒. วาดแขนขวาลง ( ลดระดับแขน ) ระดับต่ ากว่าไหล่เล็กน้อย แล้วพลิกมือขวาเป็นมือ
หงาย ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่าง ส่วนมือข้างซ้ายพลิกมือตั้งขึ้นให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นข้างบน  
            ๓. วาดแขนซ้ายลง ( ลดระดับแขน ) ระดับต่ ากว่าไหล่เล็กน้อย แล้วพลิกมือซ้ายเป็นมือ
หงาย ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่าง ส่วนมือขวาพลิกมือตั้งขึ้นให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นบน  

การใช้เท้า  
             ๑.   ก้าวเท้าซ้ายเป็นจังหวะแรก ตามจังหวะเพลง เดินเป็นวงกลม  
             ๒   เนื้อเพลงบรรทัดที่ ๑ , ๓ หันหน้าออกนอกวง เอียงศีรษะข้างขวา   
             ๓.  เนื้อเพลงบรรทัดที่ ๒ , ๔ หันหน้าเข้าในวง เอียงศีรษะข้างซ้าย  
            ๔.  เนื้อเพลงบรรทัดที่ ๕ เดินหมุนตัวสลับกันระหว่าง ชาย – หญิง โดยฝุาย หญิง หมุนตัว
กลับด้านซ้าย แล้วเบี่ยงตัวออกนอกวงห่างจาก ชาย เล็กน้อย เดินไปแทนที่ ชาย ในวงและฝุาย ชาย เดินไป
แทนที ่หญิง นอกวง เอียงศีรษะเข้าหากัน  
            ๕. เนื้อร้อง “ เล่นอะไรให้มีระเบียบ.......”   ทั้งฝุาย ชาย และฝุาย หญิง หมุนตัวกลับเดิน
ควงกันไปที่เดิมของ ตนเอง เอียงศีรษะเข้าหากัน  

๑๐.๒.๒  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๖ คน ให้คนในกลุ่มร่วมกัน ฝึกปฏิบัติร าวง 
มาตรฐาน ท่าร าส่าย พร้อมทั้งร้องเพลงประกอบ จากนั้นแต่ละกลุ่มออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน โดยครูและ
เพ่ือนกลุ่มอ่ืนคอยตรวจสอบและให้ค าแนะน าหรือกล่าวค าชื่นชมถ้าท าได้ดี ในขณะที่นักเรียนฝึกปฏิบัติครูได้
สอดแทรกคุณธรรม เรื่องของการช่วยเหลือ แบ่งปัน ในเรื่องของการฝึกปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องและให้ค านึงถึง
เวลาที่ก าหนด  โดยครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะฝึกปฏิบัติ และบันทึกลงในแบบสังเกต ( ความ
พอประมาณ/คุณธรรม) 
 ๑๐.๓  ขั้นสรุป 

       ๑๐.๓.๑ ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ (ความมีเหตุผล/ความรู้) 
 -  ท าไมถึงต้องเรียนร าวง 

-  ร าวงมาตรฐาน เป็นการละเล่นพื้นเมืองที่นิยมเล่นตามเทศกาลใดบ้าง  
-  เพราะอะไรร าวงมาตรฐานจึงได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

      ๑๐.๓.๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ ร าวง เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองที่นิยมเล่นกัน
ตามงานเทศกาลต่างๆ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะร าวง มีท่าร าที่ร าตามความสนุกสนาน  
ไม่มี แบบแผน อีกท้ังดนตรีที่ใช้บรรเลงบทเพลงก็มีหลากหลาย โดยให้นักเรียนสรุปความรู้เป็นแผนที่
ความคิดในใบงาน  เรื่อง  สนุกกับร าวง (ความพอประมาณ)  และวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สนุกกับร าวง (ร าวงมาตรฐาน)  เพลงร าซิมาร า   (ความมีเหตุผล) 
(หมายเหตุ  กิจกรรมเสนอแนะ)   สามารถเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้  ให้นักเรียนจับกลุ่มแล้วเลือกเพลงที่ชื่น
ชอบ  แล้วน าท่าร าวงมาตรฐานมาใช้ร าประกอบเพลงได้ 
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๑๑.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. แถบบันทึกเสียง 
 ๒. เครื่องเล่นแถบบันทึกเสียง 
 ๓. แผนภูมิเพลงร ามาซิมาร า  
๑๒.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
  
 
      (............................................................................) 
                                            ครูผู้สอน 
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ภาคผนวก 
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ค าร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนาม  
กรมศิลปากร) 

ท านอง    อาจารย์มนตรี  ตราโมท  

ร าซิมาร า                      เริงระบ ากันให้สนุก   
ยามงานเราท างานจริง ๆ    ไม่ละไม่ท้ิงจะเกิดเข็ญขลุก  
ถึงยามว่างเราจึงร าเล่น      ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์  
ตามเยี่ยงอย่างตามยุค        เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม  
เล่นอะไรให้มีระเบียบ         ให้งามให้เรียบจึงจะคมข า  
มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนร า                 มาเล่นระบ าของไทยเราเอย  

ความหมาย  ขอพวกเรามาเล่นร าวงกันให้สนุกสนานเถิดในยามว่างเช่นนี้จะได้คลายทุกข์  ถึงเวลางานเราก็
จะท างานกันจริงๆ เพ่ือจะได้ไม่ล าบาก และการร าก็จะร าอย่างมีระเบียบแบบแผน ตามวัฒนธรรมไทยของ
เราแล้วจะดูงดงามยิ่ง  

 

ท่าร าส่าย      แขนทั้งสองตึงโดยมือซ้ายหงายระดับไหล่ มือขวาคว่ าอยู่ระดับเอว   

 

มือซ้ายวาดแขนลงระดับเอว พร้อมกับพลิกมือขวาหงายขึ้นระดับไหล่ สลับกันเช่นนี้
จนจบเพลง  ส่วนเท้าก้าวตามจังหวะ เมื่อถึงเนื้อเพลงที่ว่า"เล่นอะไรให้มีระเบียบ ให้
งามให้เรียบจึงจะคมข า" ให้ฝุายหญิงกลับหลังหันตามจังหวะเพลง หมุนตัวทางซ้าย
เดินเปลี่ยนที่กับฝุายชายเป็นรูปครึ่งวงกลม เมื่อถึงเนื้อเพลง "มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟูอนร า 
มาเล่นระบ าของไทยเราเอย" ให้ฝุายหญิงหมุนตัวกลับหลังหันทางด้านขวา เดินกลับที่
เดิม ฝุายชายก็เดินตามฝุายหญิงต่อไป  

 
 

ใบความรู้ร าวงมาตรฐาน  เพลงร าซิมาร า 
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ใบงาน  เรื่อง  สนุกกับร าวง 
 
 

ชื่อ…………………………..นามสกุล ………………………..  ชั้น…………..เลขที…่….…. 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนสรุปความรู้เป็นแผนที่ความคิดตามความเข้าใจ  
 

 
 
 

ร าวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ร าวง 
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๑.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๖  คน ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกัน  ปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐาน  เพลงร ามาซิ
มาร า พร้อมทั้งร้องเพลงประกอบ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ดังนี้  ( ๑๐  คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

๙-๑๐ 
๗-๘ 
๕-๖ 
๐-๔ 

๔ (ดีมาก) 
๓ (ดี) 

๒ (พอใช้) 
๑ (ควรปรับปรุง) 

 
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 
๑.................................................................................. เลขที…่…..  ประธาน 
๒...............................................................................   เลขที่……..  กรรมการ 
๓..................................................................................เลขที…่…..  กรรมการ 
๔...............................................................................  เลขที่……..  กรรมการ 
๕.................................................................................. เลขที…่…..  กรรมการ 
๖...............................................................................   เลขที่……..  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 

 ลงชื่อ…………………………………….. ผู้ประเมิน 
  (………………………………………) 

 
 
 
 
 

 

ใบงาน   เร่ือง การฝึกปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐาน 
เพลงร ามาซิมาร า 

         ได้คะแนน 
........................... 

คะแนนเต็ม   ๑๐  คะแนน 
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การวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ร าวงมาตรฐาน เพลง ร ามาซิมาร า 
 
 

ชื่อ…………………………..นามสกุล ………………………..  ชั้น…………..เลขที…่….…. 
จากการเรียนรู้ ร าวงมาตรฐาน  นักเรียนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างไร  
( ๓ ห่วง  ๒  เงื่อนไข ๔ มิติ  โดยเขียนเป็นข้อหรือความเรียง) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................... 
 
 
              ลงชื่อ…………………………………….. ผู้ประเมิน 
           (………………………………………) 
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แนวค าตอบการวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

ความพอประมาณ 
๑.การวางแผนการท างานเป็นกลุ่ม 
๒.การก าหนดเวลา 
๓.ความรู้ในเนื้อหา 
ความมีเหตุผล 
๑.การเลือกสมาชิกการท างานเป็นกลุ่ม 
๒.การใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติท่าร า 
๓.การเลือกเพลง 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
๑. เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒.มีการวางแผนที่ดี 
๓.มีผลงานการแสดงที่สร้างสรรค์ 
ความรู้ 
๑.ท่านาฏยศัพท์ 
๒.ประวัติร าวงและร าวงมาตรฐาน 
๓.ปฏิบัติร าวงมาตรฐานเพลงร าซิมาร าได้ (ร าส่าย) 
๔.เพลงที่เลือกใช้ในการแสดง 
คุณธรรม 
๑.ความรับผิดชอบ 
๒.ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
๓.ความขยัน อดทน 
๔.การตรงต่อเวลา 
๕.การยอมรับฝังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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การวัดผล- ประเมินผล 
๑. เครื่องมือ การประเมิน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
นิยาม 

๑. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติ ตรงตาม 
ความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ  
             ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาขา ใจ และยึดหลัก
ความเป็นจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มีความละลายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 
ตัวช้ีวัด  ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ  
             ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ  
วิธีการประเมิน     สังเกตโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ  

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน( ๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓) 

ความซื่อสัตย์ 
๒.๑ ประพฤติตรงตาม
ความเปน็จริงต่อตนเอง
ทั้งกายวาจา ใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๑ ประพฤติ
ตามความเป็น
จริงต่อตนเองทั้ง
ทางกาย วาจา 
ใจ  
๒.๑.๒ ปฏิบัติตน
โดยค านึงความ
ถูกต้องละลาย
และเกรงกลัวต่อ
การกระท าผิด 
๒.๑.๓ ปฏิบัติ
ตามค ามั่นสัญญา  

ไม่ให้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง
และเป็นจริง 

ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง 
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้องท าตาม
สัญญาที่ตนให้
ไว้กับเพ่ือน 
พ่อแม่หรือ 
ปกครองและ
ครู  

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นความจริง 
ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
ท าตามสัญญาที่ตนให้
ไว้กับเพ่ือน พ่อ แม่ 
หรือผู้ปกครอง และ
ครูละอายและเกรง
กลัวที่จะท าความผิด 

ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นความจริง 
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้องท าตาม
สัญญาที่ตนให้
ไว้กับเพ่ือน 
พ่อ แม่ หรือ
ผู้ปกครอง 
และครูละอาย
และเกรงกลัว
ที่จะท า
ความผิด 
เป็นแบบอย่าง
ที่ดีด้านความ
ซื่อสัตย์  

 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๔๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ  
ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๒.๒ ประพฤติตรงตามความ
เป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย 
วาจา ใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒.๒.๑ ไม่เลือก
เอาสิ่งของหรือ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของ
ตนเอง 
๒.๒.๒ ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อตรง 
๒.๒.๓ ไม่หา
ประโยชน์ในทาง
ทีไ่ม่ถูกต้อง  
 

น าสิ่งของ
ผู้อื่นมาเป็น
ของตนเอง 

ไม่น าสิ่งของ 
และผลงาน
ของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง 

ไม่น าสิ่งของ และ
ผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง 
ปฏบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง 
ไม่หาประโยชน์
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 

 ไม่น าสิ่งของ และ
ผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง 
ปฏบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง 
ไม่หาประโยชน์
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง
และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่เพ่ือนด้าน
ความซื่อสัตย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๔๑ 

นิยาม 
๒. มีวินัย  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับ

ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
              ผู้มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติจนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียน และ
สังคมเป็น    
              ปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน  
วิธีการประเมิน   สังเกตโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตัวช้ีวัด  ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม  
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน( ๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓) 

มีวินัย 
๓.๑ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว 
โรงเรียนและสังคม 
 
 
 
 

๓.๑.๑ ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน 
และสังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น 
๓.๑.๒  
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจ าวันและ
รับผิดชอบการท างาน 

ไม่ปฏิบัติตน
ตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบยีบ 
ข้อบังคับ
ของ
ครอบครัว
และ
โรงเรียน  

ไม่ปฏิบัติตน
ตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน 
ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัวและ
โรงเรียน 
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวันและ
รับผิดชอบในการ
ท างาน 

 ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว 
โรงเรียนและสังคม 
ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่นตรงต่อเวลา 
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจ าวันและ
รับผิดชอบในการ
ท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๔๒ 

นิยาม 
๓. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน แสวงหา 

ความรู้จากแหลางเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
             ผู้ที่ใฝุเรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรนพยายามในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด 
เผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
ตัวช้ีวัด   ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
              ๔.๒  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
วิธีการประเมิน   สังเกตโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๔๓ 

ตัวช้ีวัด ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน( ๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓) 
ใฝุเรียนรู้  
๔.๑ ตั้งใจ เพียร
พยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้  
 
 
 
 
 

๔.๑.๑  
ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒  
เอาใจใส่และมี
ความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้  
๔.๑.๓  
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ  
 

ไม่ตังใจเรียน เข้าเรียนตรง
เวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่
ในการเรียน มี
ส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ 
และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ
เป็นบางครั้ง  

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน มี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ บ่อยครั้ง 

 เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน มี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนเป็น
ประจ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๔๔ 

ตัวช้ีวัด ๔.๒  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน( ๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓) 

๔.๒  แสวงหาความรูจ้าก
แหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม สรุป
เป็นองค์ความรู้ และ
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒.๑  ศึกษาค้นคว้า
จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลโนยตี่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม        
๔.๒.๒ บันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล จาก
สิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู ้
๔.๒.๓ แลกเปลีย่น
เรียนรูด้้วยวิธีการ
ต่างๆและน าไปใช้
ชีวิตประจ าวัน                                                                                                    

ไม่ศึกษา
ค้นคว้าหา
ความรู้  

๔.๒.๑  ศึกษา
ค้นคว้าจาก
หนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลโนยี
ต่างๆ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม 
และมีการ
บันทึกความรู้  

๔.๒.๑  ศึกษาค้นคว้า
จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลโนยตี่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม 
และมีการบันทึก
ความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์
ความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้อ่ืนได้  

 ศึกษาค้นคว้าจาก
หนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลโนยตี่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม 
และมีการบันทึก
ความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์
ความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการที่
หลากหลายและ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๔๕ 

นิยาม 
๔. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงอออกถึงการด าเนินชีวิตอย่าง พอประมาณ  

มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
              ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆมีการวางแผนปูองกันความเสี่ยงและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง  
ตัวช้ีวัด    ๕.๑ ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
               ๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
วิธีการประเมิน   สังเกตโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตัวชี้วัด ๕.๑ ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
ตัวชี้วัด ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน( ๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓) 

อยู่อย่างพอเพียง 
๕.๑  ด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ 
เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง
ประหยดั คุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอยา่งดี  
รวมทั้งการใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม  
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยดั 
คุ้มค่าและเก็บรักษา
ดูแลอย่างด ี
๕.๑.๓ ปฏิบัตตินและ
ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบมีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไมเ่อาเปรยีบ
ผู้อื่นและไม่ท าใหผู้้อื่น
เดือดร้อนพร้อมให้อภัย 
เมื่อผู้อื่นกระท า
ผิดพลาด 

ใช้เงินและของ
ใช้ส่วนตัว
อย่างไม่
ประหยัด 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
เก็บรักษาดูแล
อย่างดีรอบคอบ 
มีเหตุผล 

ใช้ทรัพย์สิน
ของตนเอง
และทรัพยากร
ของส่วนรวม
อย่างประหยัด 
คุ้มค่าเก็บ
รักษาดูแล
อย่างดี
รอบคอบ มี
เหตุผล ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น 
และไม่ท าให้
ผู้อื่นเดือดร้อน  

 ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
เก็บรักษาดูแล
อย่างดีรอบคอบ มี
เหตุผล ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น และไม่
ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน และให้
อภัยเมื่อผู้อ่ืน
กระท าผิดพลาด 
 

 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๔๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓) 

๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕.๒.๑  
วางแผนการ
เรียนการท างาน
และการใช้
ชีวิตประจ าวัน
บนพื้นฐานของ
ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร  
๕.๒.๒ รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและ
สภาพแวดล้อม
ยอมรับและ
ปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  
 

ไม่วางแผนการ
เรียนและการใช้
ชีวิตประจ าวัน  

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร ในการ
วางแผนการ
เรียน การท างาน
และใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
รับรู้การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
และ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารในการ
วางแผนการ
เรียน การท างาน 
และใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดล้อม 

 ใช้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารในการ
วางแผนการ
เรียน การท างาน 
และใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดล้อม 
และปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๔๗ 

เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะ 
ความสามารถในการสื่อสาร  

รายการประเมิน คะแนน 
นักเรียนสื่อสารโดยใช้หลากหลายวิธี  ส่งผลให้บุคคลอื่นเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน ๔ 
นักเรยีนสื่อสารโดยใช้หลากหลายวิธี  ส่งผลให้บุคคลอื่นเกิดความเข้าใจบางส่วน ๓ 
นักเรียนสื่อสารโดยใช้หลากหลายวิธี    แต่บุคคลอ่ืนไม่เกิดความเข้าใจ ๒ 
นักเรียนไม่สามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นเกิดความเข้าใจได้ ๑ 

 
 
ความสามารถในการคิด 

รายการประเมิน คะแนน 
นักเรียนมีความคดิที่สร้างสรรค์  สามารถผลิตสื่อโฆษณาเผยแพร่ในระบบต่างๆ รวมถึง
ทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

๔ 

นักเรียนมีความคิดท่ีสร้างสรรค์  สามารถผลิตสื่อโฆษณาเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆได้ ๓ 
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถผลิตสื่อโฆษณาบ้าง ๒ 
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  แต่ผลิตสื่อโฆษณาไม่ส าเร็จ ๑ 

 
 
ความสามารถในการแก้ปัญหา  

รายการประเมิน คะแนน 
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการแสดงได้ดีมาก ๔ 
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการแสดงได้ดี ๓ 
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการแสดงได้บ้างในบาง
เรื่อง 

๒ 

นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการแสดงไม่ได้ ๑ 
 
 

การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) เรื่อง การฝึกปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐาน เพลงร ามาซิมาร า 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ร้องเพลงถูกต้องชัดเจนตามจังหวะ ท านองเพลง     
๒. ปฏิบัติท่าร าเพลงร ามาซิมาร าได้ถูกต้อง     
๓. ปฏิบัติท่าร าเพลงร ามาซิมาร าได้ถูกต้องตามหลัก 
    นาฏศิลป์ไทย 

    

๔. มีความม่ันใจในการแสดง     
๕. ความอ่อนช้อย  สวยงามในการปฏิบัติท่าร า     
รวมคะแนน ……………………………. 

 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๔๘ 

 
ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การให้คะแนน 

๙-๑๐ 
๗-๘ 
๕-๖ 
๐-๔ 

๔ (ดีมาก) 
๓ (ดี) 
๒ (พอใช้) 
๑ (ควรปรับปรุง) 

ผลการประเมิน 
(   ) ดีมาก                    (    ) ดี 
(   ) พอใช้                    (    ) ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ใบงาน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก
คะแนน ๓ ๒ ๑ 

๑.ความถูกต้อง เนื้อหาสาระถูกต้อง 
ครอบคลุม ครบ
สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระถูกต้อง แต่
ไม่ครอบคลุม 

เนื้อหาสาระขาดความ
ถูกต้องสมบูรณ์  ๑ 
เรื่อง 

๒ 

๒.ความตั้งใจ ตั้งใจ  กระตือรือร้น
ในการท างานอย่าง
จริงจัง 

ตั้งใจท างาน  แต่ไม่
กระตือรือร้น 

ตั้งใจท างานบ้างเป็น
บางครั้ง 

๒ 

ถูกต้องตาม
หลักการของการ
เขียนแผนที่
ความคิด(Mind  
Map)และหรือผัง
มโนทัศน์
(Concept  Map) 

ผลงานสะอาด 
ถูกต้อง ชัดเจน
สมบูรณ์ 

ผลงานสะอาด แต่เส้น
ไม่เชื่อมโยง ต่อเนื่อง ๑ 
จุด 

ผลงานสะอาด แต่เส้น
ไม่เชื่อมโยง ต่อเนื่อง 
๒ จุด 

๒ 

ความน่าสนใจของ
ผลงาน 

เป็นงาน ที่มีรูปแบบ 
สีสัน  เด่น  สวยงาม 
สะดุดตา น่าสนใจ 

เป็นงาน ที่มีรูปแบบ 
สีสันน่าสนใจ   

เป็นงาน ที่มีรูปแบบ 
สีสัน  ไม่น่าสนใจ 

๒ 

๕.การตรงต่อ
เวลา 

ปฏิบัติตามก าหนด
และผลงาน 
มีคุณภาพ 

ปฏิบัติไม่ทันก าหนดแต่
ผลงานมีคุณภาพ 
 

ปฏิบัติไม่ทันก าหนด              
และผลงานไม่มี
คุณภาพ 

๒ 

เกณฑ์การประเมินใบงาน 
 ช่วงคะแนน  ๒๓  - ๓๐ คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๓   
    ช่วงคะแนน  ๑๖  - ๒๒   คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๒ 
    ช่วงคะแนน   ๐  -  ๑๕  คะแนน     ระดับคุณภาพ  ๑   
                       ระดับบุคคล   นักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพ ๒  ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
            ระดับกลุ่ม    จ านวนนักเรียนที่ได้คุณภาพ ๓ ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  ๗๕  
                                          ถือว่าการสอนประสบผลส าเร็จ    



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๔๙ 

แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑. ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 
         ๓  ห่วง 
ประเด็น 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา ก าหนดจ านวนสมาชิกใน
กลุ่มให้เหมาะสมกับจ านวน

สมาชิกในห้องเรียนคือ 
ประมาณกลุ่มละ ๔ – ๖ 

คน 

การฝึกปฏิบัติเป็นคู่พระ 
นาง จะปฏิบัติได้ง่ายและ
สะดวกต่อการควบคุมดูแล  
นักเรียน 

สามารถควบคุมดูแล
นักเรียนได้ท่ัวถึง 
  
 

เวลาที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม 

ก าหนดเวลาให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติท่าร าประกอบเพลง 

๑  ชั่วโมง 

ส่งเสริมมีความรับผิดชอบ 
ต่อภาระงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

ฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

วิธีการจัด
กิจกรรม 

วางแผนการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดของหลักสูตร   

การเรียนรู้ท่านาฏยศัพท์
ช่วยพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
การร า และกระบวนการ
ท างานกลุ่มของนักเรียน 

ก าหนดขั้ น ตอนการจั ด
กิ จ กร รมกา ร เ รี ย นรู้ ใ ห้
ส อดคล้ อ งกั บแผนกา ร
จัดการเรียนรู้ 

สื่อ / อุปกรณ์ - เตรียมอุปกรณ์ เครื่องเล่น
แถบบันทึกภาพ  และแถบ
บันทึกเสียง ตรวจสอบก่อน
น าไปใช้ 

- สามารถใช้อุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่าง
ราบรื่น 

- มีอุปกรณ์ท่ีมีความพร้อม
ในการใช้งาน 
– มีแผนส ารองในกรณี
ฉุกเฉิน 

ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล 

ก าหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับ
ภาระงานและตัวชี้วัด 

การวัดและประเมินเพ่ือ
ต้ อ ง ก าร พัฒนากา ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร 

ว า ง แ ผ น ติ ด ต า ม 
ประเมินผลการท างานของ
นักเรียน 

ความรู้         ครูมีความรอบรู้  รอบคอบ  ในการวางแผน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลัก     
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ร าวงมาตรฐาน(เพลงร ามาซิมาร า)ให้เหมาะสมกับนักเรียน  และการวัด
ประเมินผล 
คุณธรรม      ใช้หลักความยุติธรรม  ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ   ความมีวินัย  ความอดทน  ในการ 
จัดการเรียนรู้ 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๕๐ 

๒  ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
๒.๑  ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติ ตามหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักพอเพียง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
๑. เลือกเพลงที่น ามาใช้ในการ
แสดงที่ได้เหมาะสมกับ
ความสามารถ และความ
ต้องการของผู้เรียน 
๒.วางแผนการท างานได้
เหมาะสมกับระยะเวลาที่
ก าหนด และจ านวนสมาชิกใน
กลุ่ม 
 
๓. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และ 
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง
ประหยัด 
และคุ้มค่า 

๑. เลือกเพลงที่น ามาใช้ใน
การแสดงที่ได้เหมาะสมกับ
ความต้องการและ
ประยุกต์ใช้ท่าร าที่
เหมาะสม 
๒. นักเรียนวิเคราะห์ความ 
สามารถและความต้องการ
ของตนเองและสมาชิกใน
กลุ่ม 
๓. ผู้เรียนประหยัดในการ
เลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ ที่มีอยู่
ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับเนื้อหา 
-  การปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
เป็นระบบ  ตามข้ันตอน  
- น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

๑. มีผลงานในการน าเสนอ 
 
 
 
๒. มีการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดตามแผน
ของสมาชิกในกลุ่ม 
 
๓. เห็นคุณค่าและ
ตระหนักถึง 
ความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
  

ความรู้ ความรู้   รอบรู้  รอบคอบ  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ    ( การเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรม  เนื้อหาสาระในเรื่องร าวงมาตรฐาน เพลงร ามาซิ
มาร า)    และการท างาน  น าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวัน 

คุณธรรม คุณธรรม   มีความรับผิดชอบ   ความขยัน  ความอดทน  มีวินัย  ซื่อสัตย์  ประหยัด และ
ตรงต่อเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๕๑ 

  ๒.๒  ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ ตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้   
 
             
ด้าน 
วัด 

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถ ุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้(K) 

- หลักการเลือกใช้สื่อ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
- วิดิทัศน์ นาฏยศัพท์
และ  ร าวงมาตรฐาน 

-การท างานร่วม 
กับผู้อ่ืน 
-การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเพ่ือให้
งานเสร็จตามเวลา 

-วิธีการเลือกวัสดุ 
อุปกรณ์มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และ
คุ้มค่า 

- วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
แบ่งบัน ช่วยเหลือ
กันในสังคมไทย 

 
 
ทักษะ(P) 

- มีวิธีการเลือกใช้สื่อ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
- ปฏิบัติท่านาฎยศัพท์ได้
ถูกต้องกับเพลงร าซิมา
ร า 

-การปรับตัว 
อดทน อดกลั้นเพ่ือ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างเป็นสุขและ
เกิดความส าเร็จ 

-รู้จักเลือกวัสดุ ให้
เหมาะสมกับงาน
แ ล ะ ไ ม่ ท า ล า ย
สิ่งแวดล้อม 
  

- น าวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการแสดงได้
อย่างเหมาะสม 
- ปฏิบัติตนในการ
ช่วย เหลือ เกื้ อกูล  
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
แบ่งบัน 

   

 

ค่านิยม(A) 

เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง สื่ อ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ 

- เห็นคุณค่าของ
ความสามัคคี
ช่วยเหลือเกื้อกูลใน
การท างาน 
-เกิดความตระหนัก
ในการท างานให้
เกิดความส าเร็จ 

- เห็นคุณค่ าของ
วั ส ดุ ที่ มี อ ยู่ แ ล ะ
น ามาประยุกต์ใช้
กั บกา รแสดงชุ ด
อ่ืนๆได ้
 
 

-เห็นความส าคัญ
ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม   
การร าวง 
- เห็นความส าคัญ
ของการท างานเป็น
หมู่คณะ 
- ตระหนักในการ
ช่วย เหลือ เกื้ อกูล  
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
แบ่งบัน   

 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๕๒ 

 
             
ด้าน 
วัด 

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถ ุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

   

ค่านิยม(A) 

เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง สื่ อ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ 

-เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
ค ว า ม ส า มั ค คี
ช่วยเหลือเกื้อกูลใน
การท างาน 
- เกิดความ
ตระหนั ก ในกา ร
ท า ง า น ใ ห้ เ กิ ด
ความส าเร็จ 

- เห็นคุณค่ าของ
วั ส ดุ ที่ มี อ ยู่ แ ล ะ
น ามาประยุกต์ใช้
กั บกา รแสดงชุ ด
อ่ืนๆได ้
 
 

-เห็นความส าคัญ
ของ วัฒนธรรมการ
ร าวง 
-เห็นความส าคัญ
ของการท างานเป็น
หมู่คณะ 
- ตระหนักในการ
ช่วย เหลือ เกื้ อกูล  
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
แบ่งบัน   



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๕๓ 

 

               
ด้าน 
วัด 

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถ ุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้(K) 

- หลักการเลือกใช้สื่อ 
อุปกรณ ์
ที่เหมาะสม 
- เรื่องนาฏยศัพท์และร าวง
มาตรฐาน 

-การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
-การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเ พ่ือให้ งาน
เสร็จตามเวลา 

-วิ ธี ก า ร เ ลื อก วั ส ดุ 
อุ ป ก ร ณ์  ม า
ประยุกต์ ใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่า 

-วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
แบ่งบัน ช่วยเหลือกัน
ในสังคมไทย 

 
 
ทักษะ(P) 

- มีวิธีการเลือกใช้สื่อ 
อุปกรณ ์
ที่เหมาะสม 
- ปฏิบัติท่านาฎยศัพท์ได้

-การปรับตัว อดทน 
อดกลั้นเ พ่ือท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็น
สุ ข แ ล ะ เ กิ ด

-รู้ จัก เลือกวัสดุ  ให้
เหมาะสมกับงานและ
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
  

- น า วั ฒ น ธ ร ร ม
ท้ อ ง ถิ่ น ม า
ประยุกต์ ใช้ ในการ
จัดการแสดงได้อย่าง



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถูกต้องกับเพลงร าซิมาร า ความส าเร็จ เหมาะสม 
- ปฏิบัติตนในการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ เ กื้ อ กู ล  
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
แบ่งบัน 

   

ค่านิยม(A) 

เห็นคุณค่าของสื่อ อุปกรณ์ 
ที่ใช้ 

-เห็นคุณค่าของความ
สามั คคี ช่ ว ย เหลื อ
เกื้อกูลในการท างาน 
- เกิดความตระหนัก
ในการท างานให้เกิด
ความส าเร็จ 

- เห็นคุณค่าของวัสดุ
ที่ มี อ ยู่ แ ล ะ น า ม า
ประยุกต์ ใช้กับการ
แสดงชุดอ่ืนๆได ้
 
 

-เห็นความส าคัญของ 
วัฒนธรรมการร าวง 
-เห็นความส าคัญของ
การท างานเป็นหมู่
คณะ 
- ตระหนักในการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ เ กื้ อ กู ล  
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
แบ่งบัน   



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๕๕ 

แผนบูรณาการ   สาระศิลปะ  วิชาทัศนศิลป์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๒    รายวชิา   ทัศนศิลป์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒     
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑   เรื่อง ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น              
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓   
เรื่อง    สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ข้าวหลาม        
    เวลา  ๑ ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้ปรับปรุง   นางสาวยุพยงค์  พัฒนิบูลย์    นางวชิราภรณ์  ช่างปรุง    นายคเณศ  เทพสุวรรณ   

๑. มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐานการเรียนรู้สังคม 

ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การ 
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
  ศ  ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์   
วิพากษ์   วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรูสึก ความคิดต่องานศิลป์อย่างอิสระ ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้   
ในชีวิตประจ าวัน  
๒.ตัวช้ีวัด 
       ม.๒/๓   เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
     ม.๒/๑  อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุ ในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา 
๓. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามจินตนาการ  เห็นคุณค่า   
สามารถถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลป์อย่างอิสระ มีความชื่นชมและน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 ๔. สาระการเรียนรู้   

 ๔.๑ รูปแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
  ๕. สมรรถนะส าคัญ 

5.1 ความสามารถในการคิด 
 ๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๖.๑ มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๖.๒ อยู่อย่างพอเพียง         

 ๗. ภาระงาน  / ชิ้นงาน 
 ๗.๑  ภาระงาน   

  ๗.๑.๑  การออกแบบรูปแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามแบบต่างๆ 
  ๗.๑.๒  การจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามแบบต่างๆ 

  



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๕๖ 

 ๗.๒  ชิ้นงาน 
 ๗.๒.๑  ใบงานที่ ๑  เรื่อง   จุดประกายขายฝัน  สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ข้าวหลาม 
 ๗.๒.๑  ใบงานที่ ๒  เรื่อง   สิ่งส าคัญคืออะไร  ความในใจท าข้าวหลาม 

๘. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๘.๑ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
         ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

         ๒. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับรูปทรงและขนาดของกระบอกข้าวหลามจาก
ประสบการณ ์

 ๘.๒ ขั้นการจัดการเรียนรู้ 
  ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ ๕-๖ คน เลือกหัวหน้าและเลขานุการเพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน
และบันทึกการประชุมกลุ่ม  
             ๒. .ให้นักเรียนทุกกลุ่มออกแบบรูปแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามท่ีสามารถดึงดูดความ

สนใจตามจินตนาการ  จากใบงานที่ ๑ โดยใช้เวลา  ๑๕ นาที 
 ๓. หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดวางแผนออกแบบรูปแบบการจัด

ผลิตภัณฑ์ข้าวหลามตามจินตนาการ  โดยวิเคราะห์ตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูกระตุ้นให้
นักเรียนช่วยกันระดมความคิดดังนี้ 

๓.๑ นักเรียนมีวิธีการวางแผนการออกแบบรูปแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามอย่างไร
จึงจะพอเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด  ( ความพอประมาณ ) 

 ๓.๒ ท าไมนักเรียนจึงออกแบบรูปแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามในลักษณะอย่างนี้(มี
เหตุผล) 

 ๓.๓ ท าอย่างไรการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามจึงจะเป็นที่น่าสนใจและมีความปลอดภัย  
( มีภูมิคุ้มกัน ) 
 ๓.๔ นักเรียนต้องมีความรู้อะไรบ้างในการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม  ( ความรู้ ) 
 ๓.๕ นักเรียนใช้คุณธรรมด้านใดบ้างในการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามให้ส าเร็จได้   ( 

คุณธรรม ) 
๔. ให้นักเรียนปฏิบัติการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามตามรูปแบบที่ก าหนดในเวลา  ๒๐  นาท ี

 ๘.๓ ขั้นสรุป 
  ๑. นักเรียนทุกกลุ่มน าเสนอผลงานการปฏิบัติ การจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม หน้าชั้นเรียน  

๑๐ นาท ี
๒. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปขั้นตอนในการออกแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม  ๑๐ 

นาที ในใบงานที่ ๒  
      ๙. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

๙.๑ใบงานที่ ๑ เรื่อง  จุดประกายขายฝัน  สร้างสรรค์การจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
๙.๒ใบงานที่ ๒ เรื่อง  สิ่งส าคัญคืออะไร  ความในใจการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 

       
๑๐. การวัดและประเมินผล 
 ๑๐.๑ วิธีการประเมิน 

๑๐.๑.๑ ตรวจใบงาน   
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๑๐.๑.๒  ตรวจผลงาน 
          ๑๐.๑.๓  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

   ๑๐.๒ เครื่องมือ 
๑๐.๒.๑ แบบประเมินใบงาน    
๑๐.๒.๒ แบบประเมินผลงาน 
๑๐.๒.๓.แบบสังเกตพฤติกรรม 

       ๑๐.๓ เกณฑ์การประเมิน 
๑๐.๓.๑  ตรวจใบงาน                  ผ่านเกณฑ์ในระดับ  ดี 
๑๐.๓.๒  ตรวจผลงาน                  ผ่านเกณฑ์ในระดับ  

ดี 
๑๐.๓.๓  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม    ผ่านเกณฑ์ในระดับ  ดี 

๑๒.บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 (เขียนประเด็นเน้นผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ ความรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะพอเพียง) 
 
 ด้านความรู้  
(K).......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
 ด้านความรู้  
(P).......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ด้านความรู้  
(A).......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใด เพื่อการอื่นใด  ๕๘ 

ใบงาน ที่ ๑  
 

เรื่อง   จุดประกายขายฝัน  สร้างสรรค์การจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
ชื่อกลุ่ม………………………………….ชั้น………………….. 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
ประธาน  ๑……………………..……..เลขที่…………   ๒……………………………..……..เลขที…่……… 
เลขานุการ ๓……………………..……..เลขที่…………   ๔……………………………..……..เลขที…่……… 
สมาชิกกลุ่ม ๕……………………..……..เลขที่…………   ๖……………………………..……..เลขที…่……… 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนทุกกลุ่มออกแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม เพ่ือดึงดูดความสนใจตามจินตนาการ 
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ใบงาน ที่ ๒  
 

เรื่อง  สิ่งส าคัญคืออะไร  ความในใจการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
ชื่อกลุ่ม………………………………….ชั้น………………….. 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
ประธาน  ๑……………………..……..เลขที่…………   ๒……………………………..……..เลขที…่……… 
เลขานุการ ๓……………………..……..เลขที่…………   ๔……………………………..……..เลขที…่……… 
สมาชิกกลุ่ม ๕……………………..……..เลขที่…………   ๖……………………………..……..เลขที…่……… 
ให้นักเรียนช่วยกันสรุปผล จากการออกแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ข้าวหลามตามที่ได้วางแผนไว้ ตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 

 
นักเรียนคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการออกแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีเกินความคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการออกแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
 

สิ่งท่ีเกินความคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการออกแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีจะต้องปรับปรุงหลังจากการออกแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
 
 

สิ่งท่ีจะต้องปรับปรุงหลังจากการออกแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
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แบบประเมินใบงาน 
 

รหัสวิชา   ศ ๒๒๑๐๑   รายวิชา   งานศิลปะ       เรื่อง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 

 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………………..ผู้ประเมิน 
(…………………………………………) 
……………/…………./………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             รายการ 
       
 กลุ่มที่ 

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ทักษะการ
ท างาน 

คุณภาพ
ของผลงาน 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

การน าเสนอ
ผลงาน 

รวม
คะแนน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นตอนการปฏิบิติงาน 
๕    หมายถึง  การปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ถูกต้อง ผลงานสมบูรณ์เป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืนได้ 
๔   หมายถึง  การปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ถูกต้อง ผลงานสมบูรณ์ 
๓   หมายถึง  การปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ถูกต้อง ผลงานไม่สมบูรณ์ 
๒   หมายถึง  การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนแต่มีผลงานปรากฏบางส่วน 
๑   หมายถึง  การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนไม่ปรากฏผลงาน 
ทักษะการท างาน 
๕   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีผลงานครบถ้วน 
๔   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีผลงาน 
๓   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นบางส่วนและมีผลงาน 
๒   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานได้ถูกต้องน้อยและ มีผลงาน 
๑   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานไม่ถูกต้องแต่ มีผลงาน 
คุณภาพงาน 
๕   หมายถึง  ผลงานถูกต้อง  สมบูรณ์  เป็นตัวอย่างผู้อื่นได้ 
๔   หมายถึง  ผลงานถูกต้อง  สมบูรณ์   
๓   หมายถึง  ผลงานถูกต้อง  แต่ไม่สมบูรณ์   
๒   หมายถึง  ผลงานไม่สมบูรณ์  ๑   หมายถึง  ผลงานไม่ถูกต้อง  ไม่สมบูรณ์   
ความคิดสร้างสรรค์ 
๕   หมายถึง  ผลงานแปลกใหม่ เกิดจากความคิดของตนเอง น าไปเผยแพร่ได้ 
๔   หมายถึง  ผลงานแปลกใหม่ เกิดจากการประยุกต์ความคิดของผู้อื่น 
๓   หมายถึง  ผลงานมีรูปแบบเหมือนผลงานทั่ว ๆไป   
๒   หมายถึง  ผลงานมีรูปแบบ ไม่เหมาะสม 
๑   หมายถึง  ผลงานไม่สามารถประเมินได้ 
การน าเสนอผลงาน 
๕   หมายถึง  น าเสนอได้ตามขั้นตอนโดยการบอกวัสดุอุปกรณ์ครบ  บอกวิธีท า ได้ถูกต้องทั้งหมด 
๔   หมายถึง  น าเสนอได้ตามขั้นตอนโดยการบอกวัสดุอุปกรณ์ครบ  บอกวิธีท า ได้ถูกต้องบางขั้นตอน 
๓   หมายถึง  ใช้น าเสนอได้ตามข้ันตอนโดยการบอกวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบ  บอกวิธีท า ได้ถูกต้องบาขั้นตอน 
๒   หมายถึง  น าเสนอได้ตามขั้นตอนโดยการบอกวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบ  ไม่บอกวิธีท า 
๑   หมายถึง  น าเสนอได้ไม่ตามข้ันตอน ไม่บอกวัสดุอุปกรณ์ครบ  และวิธีท า  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 

 รหัสวิชา   ศ ๒๒๑๐๑   รายวิชา   ทัศนศิลป์       เรื่อง  สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 

 
 
ผู้ประเมิน              ครูผู้สอน                          ตนเอง                   เพื่อน 
 

ลงชื่อ…………………………………..ผู้ประเมิน 
(…………………………………………) 
……………/…………./………….. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             รายการ 
     
   กลุ่มที่ 

ความ
สามัคคี 

 

ความ
รับผิดชอบ 

 

ความขยัน 
อดทน 

 

ความ
ประหยัด
คุ้มค่า 

ความ
ละเอียด
รอบคอบ 

รวม
คะแนน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ความสามัคคี 
๕   หมายถึง  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างานอย่างสม่ าเสมอ  
๔   หมายถึง  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างานเป็นส่วนใหญ่ 
๓   หมายถึง  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างานเป็นบางขั้นตอน 
๒   หมายถึง  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างานเป็นบางส่วน 
๑   หมายถึง  ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ช่วยเหลือกันในการท างาน 
ความรับผิดชอบ 
๕   หมายถึง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติงานและผลงานสมบูรณ์  ส่งงานตรงตามเวลาก าหนด  
๔   หมายถึง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติงานและผลงานสมบูรณ์  ส่งงานไม่ตรงตามเวลา ก าหนด  
๓   หมายถึง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติงานและผลงานไม่สมบูรณ์  ส่งงานตรงตามเวลา ก าหนด 
๒   หมายถึง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ไม่รับผิดชอบการปฏิบัติงานและผลงานไม่สมบูรณ์  
๑   หมายถึง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ไม่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน และไม่ส่งผลงาน 
ความขยัน อดทน 
๕   หมายถึง  ขยันอดทนในการปฏิบัติงาน  จนผลงานเสร็จสมบูรณ์  
๔   หมายถึง  ขยันอดทนในการปฏิบัติงาน  ผลงานค่อนข้างเสร็จสมบูรณ์ 
๓   หมายถึง  ขยันอดทนในการปฏิบัติงาน ผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์ 
๒   หมายถึง  ขยันอดทนในการปฏิบัติงานน้อย  ผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์ 
๑   หมายถึง  ไม่ขยัน  ไม่อดทน ในการปฏิบัติงาน  แต่มีผลงานปรากฏบางส่วน 
ความประหยัดคุ้มค่า 
๕   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างคุ้มค่า และมีผลงานสมบูรณ์ 
๔   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างคุ้มค่า และมีผลงานไม่สมบูรณ์ 
๓   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างไม่คุ้มค่า และมีผลงานสมบูรณ์ 
๒   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างไม่คุ้มค่า และมีผลงานไม่สมบูรณ์ 
๑   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างไม่คุ้มค่า และมีผลงานปรากฏบางส่วน 
ความละเอียดรอบคอบ 
๕   หมายถึง  ท างานด้วยความตั้งใจ มีความประณีต ละเอียด รอบคอบ ทุกขั้นตอน  
๔   หมายถึง  ท างานด้วยความตั้งใจ มีความประณีต ละเอียด แต่ไม่รอบคอบ ทุกข้ันตอน 
๓   หมายถึง  ท างานด้วยความตั้งใจ มีความประณีต แต่ไม่ละเอียด รอบคอบ  
๒   หมายถึง  ท างานด้วยความตั้งใจ ขาดความประณีต ละเอียด  รอบคอบ  
๑   หมายถึง  ไม่ตั้งใจท างาน ขากความประณีต ละเอียด รอบคอบ 
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แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑. ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

      หลัก
พอเพียง 
 
ประเด็น 

 
พอประมาณ 

 
มีเหตุผล 

 
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 

 
 
 
 

เนื้อหา 

- วิเคราะห์เนื้อหาออกแบบและ
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
หลักสูตรและมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของสาระการ
เรียนรู้ 
- ครูมีความรอบรู้ ในเรื่องทัศน
ธาตุ การจัดองค์ประกอบศิลป์  

- มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ แก้ปัญหาในงานศิลปะ
ตลอดการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ 
- มุ่งให้ผู้นักเรียนมีความรู้เรื่อง
ทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 
 

- สอนได้ตรงตามจุดประสงค์
ของสาระการเรียนรู้ที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร 
- น าความรู้ไปเชื่อมโยงกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้
อย่างเหมาะสม 

 
 

เวลา/วัย 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับเวลา วัยตาม 
ความสามารถและศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 

- เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

-สามารถบิหารจัดการเวลาใน
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
ได้ 

 
 
 

วิธีการจัด 
กิจกรรม 

 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสม ความรู้ 
ความสามารถตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด มีลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีหลัดสูตรก าหนด 
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- มีการวางแผน บริหาร
จัดการกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ รอบคอบ 
 - จัดท าแผน สื่อ แบบวัดผล 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา 
- ก าหนด มอบหมายงาน
เพ่ือให้นักเรียนเตรียมตัว
ล่วงหน้า 
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ประเด็น 

 

 
ความพอประมาณ 

 
ความมีเหตุผล 

 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

 
 
 
 

สื่อ / อุปกรณ์ 

-ใช้สื่อ  และทรัพยากรต่างๆ ที่
หาได้ในท้องถิ่นมาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
-เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่
ก าหนด 

- ใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอ
กับผู้เรียนและวิธีปูองกัน
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการ
จัดการเรียนรู้ 
-จัดท าสื่อที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับเนื้อหา 

สถานที่ - เลือกใช้สถานที่ได้เหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

- ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่สร้าง
มลพิษให้แก่สังคม 

- มีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
การประเมินผล 

-ตรงตามเนื้อหาสาระที่จัดการ
เรียนรู้ 

-เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ตรงตาม
ตัวชี้วัด 

-มีวิธีการวัดผล  ประเมินผล
ที่ที่หลากหลาย 
 

 
 

ความรู้ 

-ครูมีความรอบรู้ในหลักสูตร  เนื้อหาสาระ ของกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัด 
-ครูมีความรอบคอบในการวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียน รู้จัก
ศักยภาพของนักเรียนและชุมชน 
-ครูมีความรู้เรื่องการใช้สื่อ วิทยาการเทคโนโลยีและเทคนิคการสอนที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลการและเมินผล 
 

 
 
 

คุณธรรม 

-ครูใช้หลักความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-ครปูฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน หมั่นเพียร อดทน มีจิตสาธารณะและใช้สติปัญญาในการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม 
-ครูมีความตระหนักของการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนไม่ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่
สร้างความแตกแยกในสังคมและชุมชน 
- ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตนเองให้เป็นคนดีของสังคม 
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๒. ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       ๒.๑ ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติ  ตามหลัก  ๓  ห่วง  ๒  เงื่อนไข  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลัก
พอเพียง 

 
ความพอประมาณ 

 

 
ความมีเหตุผล 

 
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
 
-  ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการแบ่ง
เวลาในการท ากิจกรรมตามที่
ได้รับมอบหมาย 
-  เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
-  ผู้เรียนเรียนรู้ในการท ากิจกรรม 
ภาระงานได้เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถตามวัยของผู้เรียน 

 
- ผู้เรียนมีความรู้และเชื่อมโยง
ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 
-  เสริใสร้างกระบวนการท างาน 
การคิด การแก้ปัญหาในการ
ท างาน 
- ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
-  กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในงานศิลปะ 
-  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิต 
 

 
-  รู้จักการวางแผน 
กระบวนการท างานอย่างเป็น
ระบบให้ประสบความส าเร็จ
และปลอดภัย 
- ปรับตัวในการด าเนินชีวิต
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม 
-  เกิดความตระหนักในการ
ประหยัดและอดออม 

   
  ความรู้ 
 

 
- รอบรู้ รอบคอบเกี่ยวกับทัศนธาตุ องค์ประกอบของศิลปะ 

 
คุณธรรม 
 

 
- มีความรับผิดชอบ ความอดทน  มีวินัย  ประหยัด และตรงต่อเวลา 
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๒.๒  ผู้เรียนได้เรียนรู้การใชช้ีวิตที่สมดุลและพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใน ๔  มิติ   
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ด้าน 
 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
 
 
 

ความรู้ 

-มีความรู้ในการออกแบบ
ชิ้นงานใหม่ที่หลากหลาย 
-มีความรู้ความเข้าใจใน
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 

-รู้จักแบ่งหน้าที่ 
รับผิดชอบในการ
ท างาน 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
เพ่ือนครูและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-มีความรู้ในการ
เหลือใช้วัสดุอุปกรณ์
ในท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและใช้
ธรรมชาติรอบ ๆตัว
เป็นแบบในการ
สร้างสรรค์งาน 
-มีความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-มีความรู้ความเข้าใจ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการออกแบบ
ชิ้นงานได้อย่าง
หลากหลาย 
 

 
 
 

ทักษะ 

-มีทักษะการท างานและ
สามารถเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้ถูกตาม
ขั้นตอนอย่างคุ้มค่าและ
ถูกต้องตามหลักของ
องค์ประกอบศิลป์ 
-มีทักษะในการเก็บและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

- เรียนรู้กระบวนการ
กลุ่มฝึกการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 

-สร้างสรรค์งาน
ศิลปะโดยอาศัย
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่
รอบตัว 

-การช่วยเหลือเกื้อกูล
เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน 

 
ค่านิยม 

-เห็นคุณค่าของวัสดุ
อุปกรณ์โดยใช้อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
-มีเจตนคติที่ดีต่องาน
ศิลปะ 

-เกิดความรักสามัคคีใน
หมู่คณะและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

-ตระหนักในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า 

-สืบทอดและเห็น
คุณค่า วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
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ทีมงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ต าแหน่ง 

นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์ 
๐๘๔-๔๒๘๒๗๔๗ 

โพนทองวิทยายน 
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 

ประธาน 

นางสาวกองแก้ว ตติยภัค 
๐๘๑-๙๖๔๔๑๑๙ 

กัลยาณวัตร 
อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด 

กรรมการ 

นางจันทร์เพ็ญ  นาวาระ 
๐๘๕-๕๒๖๘๖๘๓ 

แม่พริกพิทยา 
อ.แม่พริก  จ.ล าปาง 

กรรมการ 

นางรุ่งทิพย์  โกศลานันท์ 
๐๘๔-๙๓๒๑๓๓๕  
rungtip.๑๙๖๘@gmail.com 

ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 
อ.เมือง  จ.จันทบุรี 

กรรมการเลขานุการ 

 
คณะท างานปรับปรุงแก้ไข 

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ต าแหน่ง 
นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์ 
๐๘๔-๔๒๘๒๗๔๗ 

โพนทองวิทยายน 
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 

 

นางวชิราภรณ์   ช่างปรุง 
๐๘๑๕๔๔๕๕๖๙ 

บ้านเหล่ากกหุงสว่าง  
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นายคเณศ   เทพสุวรรณ 
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โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 
อ.เมือง  จ.ล าพูน 

 

 
 
 


