แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา นาฏศิลป์ 2

รหัสวิชา ศ 22103

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จัดทาโดย
นางสาวสุภัคษร ขาจริง
ตาแหน่ง ครู คศ. 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดาริ)
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คานา

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดาริ) จัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด โดยผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้จัดบรรยากาศ
เชิงบวก สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติและสรุปเป็นความรู้ฝัง
แน่น ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของตนเอง แล้วนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตระหนักถึงความสาคัญ ของการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2555
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดาริ) จึงได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง วิชา ศิลปะ
พื้นฐาน 2 มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยมุ่งให้ ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ คานึง ถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้งเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะสาคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย ซึ่งใน
แต่ละแผนมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. แบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ Backward Design
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ Backward Design
3. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
5. แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
6. แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ
7. แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพสมอง BRAIN-BASED LEARNING (BBL) สร้างเสริมสมรรถนะ
สาคัญ 5 ด้าน ของผู้เรียน และฝึกให้ผู้เรียนสรุปความรู้หลังการเรียนการสอนตามหลักการ Backward Design
9. ใบงาน
10. การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามสภาพจริง (Rubrics)
11. แบบสังเกตพฤติกรรม
11.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)
11.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้และ
ประเมิน ผลตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551และหลั กสู ตรโรงเรีย น
มาตรฐานสากล พุทธศักราช 2555 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดาริ) เมื่อนักเรียนได้ทา
กิจ กรรมต่างๆตามแผนการจั ดการเรี ย นรู้ ที่จัดขึ้นนี้ แล้ ว และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ ความช่ว ยเหลื อและ
เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้

นางสาวสุภัคษร ขาจริง
ผู้จัดทา

สารบัญ
คานา
สารบัญ
คาอธิบายรายวิชา
ตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา
กาหนดการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล/ตัดสินผลการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การละครและนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ละครตะวันออก
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นาฏยศัพท์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่า
19
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย
29
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
40
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิเคราะห์เปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วิเคราะห์และเปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทย
49
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรือ่ ง ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาไทย
58
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คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ 22103
จานวนเวลา 20 ชั่วโมง

รายวิชา นาฏศิลป์ 2
จานวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2

ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของการแสดงจากวัฒนธรรมต่างๆ ละครพื้นบ้านหรือมหรสพอื่นที่เคยนิย มกันใน
อดีต การแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ คุณค่าการแสดงของตนเองและผู้อื่นโดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์และละคร นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม บูรณาการและเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ
โดยใช้กระบวนการศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการแสดงละครและนาฏศิลป์แบบต่าง ๆ ทักษะการ
ทางานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความชื่นชม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์และการแสดงละคร ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล มีความสามัคคีในการร่วมมือปฏิบัติงาน
กลุ่ม และนามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
ศ 3.1 ม 2/1
ศ 3.1 ม 2/2
ศ 3.1 ม 2/3
ศ 3.1 ม 2/4
ศ 3.1 ม 2/5
ศ 3.2 ม 2/1
ศ 3.2 ม 2/2
กันในอดีต
ศ 3.2 ม2/3

อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง
สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร
วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร ที่เหมาะสม
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง
เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ
ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้านหรือมหรสพอื่นที่เคยนิยม
อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร

ตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา นาฏศิลป์ 2
ที่ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
เนื้อหา
1
ศ 3.2 ม.2/3
*ละครตะวันออก
*นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น

2

ศ 3.1 ม.2/2

3

ศ 3.2 ม.2/2

4

ศ 3.1 ม.2/3
ศ 3.1 ม.2/4

5

ศ 3.1 ม. 2/1
ศ 3.1 ม. 2/5
ศ 3.2 ม. 2/1

รหัสวิชา ศ 22103 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
กิจกรรม
*บอกลักษณะของละครตะวันออก

-ละครอินเดีย
-ละครญี่ปุน
-ละครจีน
-ละครอินโดนีเซีย
-ละครเขมร
-ละครพม่า

*บอกประวัติที่มาและลักษณะของละครไทย
*เข้ า ใจสุ น ทรี ย ะของการแสดงนาฏศิ ล ป์ ต าม
*นาฏยศัพท์
หลักการใช้ภาษาท่า
*สร้ า งสรรค์ ก ารแสดงโดยใช้ อ งค์ ป ระกอบ
นาฏศิลป์ได้ถูกต้อง
*ปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทย
*การแสดงนาฏศิลป์ไทย
-ราอธิษฐาน
*การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
-ราสีนวล
*ปฏิบัติการแสดงราวงมาตรฐาน
-เพลงคืนเดือนหงาย
-เพลงดอกไม้ของชาติ
*อธิบายลักษณะการแสดงและปฏิบัติการแสดง
พื้นบ้าน
-ภาคกลาง
-ภาคเหนือ
-ภาคอีสาน
-ภาคใต้
*วิเคราะห์และเปรียบเทียบนาฏศิลป์ *วิเคราะห์และเปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทย
-ประเภทรา
ไทย
-ประเภทระบา
-ละคร
*บอกความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับวิชาอื่นๆ
*ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็น *บอกความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนาฏศิ ล ป์ กั บ
ประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทย
*บอกความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับศิลปะ
แขนงต่างๆ

กาหนดการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น
ๆ กับการแสดง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ก า ร แ ส ด ง โ ด ย ใ ช้
องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร
วิเคราะห์ การแสดงของตนเองและ
ผู้ อื่ น โดยใช้ น าฏยศั พ ท์ ห รื อ ศั พ ท์
ทางการละคร ที่เหมาะสม
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการ
แสดง
เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์
และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น
ๆ
เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการ
แสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ
ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน
หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต
อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผล
ต่อเนื้อหาของละคร

มาตรฐานการ
เรียนรู้
ศ 3.1 ม.2/1

จานวน
ชั่วโมง
1

น้าหนัก
คะแนน
5

ทดสอบ
กลางภาค ปลายภาค
4

ศ 3.1 ม.2/2

4

10

-

-

ศ 3.1 ม.2/3

2

5

-

4

ศ 3.1 ม.2/4

1

5

-

4

ศ 3.1 ม. 2/5

1

5

-

4

ศ 3.2 ม 2/1

1

5

-

4

ศ 3.2 ม 2/2

6

15

20

-

ศ 3.2 ม2/3

4

10

-

-

การวัดและประเมินผล/ตัดสินผลการเรียน
1. วิธีการวัดและประเมินผล
* สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการตอบคาถามและร่วมแสดงความคิดเห็น
* สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
* การสรุปผลการอภิปราย
2. เครื่องมือ
* แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
* แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3. เกณฑ์การประเมิน
* การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตั้งแต่ 2 รายการถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
* การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9 - 10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7 - 8 ระดับ ดี
คะแนน 5 - 6 ระดับ พอใช้
คะแนน 0 - 4 ระดับ ควรปรับปรุง
..........................................................................................................................................................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา นาฏศิลป์ 2
รหัสวิชา ศ 22103
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การละครตะวันออก
เวลา 2 ชั่วโมง
..........................................................................................................................................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด ศ 3.2 ม. 2/3 อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร
2. ความคิดรวบยอด
ละครมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ ม าช้ า นาน ส่ ว นใหญ่ ก ารเกิ ด ละครของแต่ ล ะชาติ มั ก จะมาจาก
การบวงสรวงบูชาเทพเจ้าและเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายลักษณะของการละครตะวันออกได้
3.2 ด้านทักษะ (P)
3.2.1 รู้จักและบอกลักษณะของการละครตะวันออก
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(A)
3.3.1 เห็นคุณค่าและความสาคัญของนาฏศิลป์แต่ละประเทศ
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. หลักการความพอเพียง
-ความพอประมาณ คือ รู้จัก ใช้ส อย วัส ดุ อุปกรณ์ต่างๆอย่างรู้คุณค่า ตามที่ตนเองมีไ ม่
เบียดเบียนผู้อื่น
-ความมีเหตุผล คือ การคิดอย่างมีเหตุผลในการจัดการแสดงการ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
-การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเองอย่างน่าภาคภูมิ ใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย ไม่ว่าผลที่ตอบกลับมาเกี่ยวกับการแสดงจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ
ก็ตาม ก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ดี
2. เงื่อนไขความพอเพียง
-ความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง คือ การได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสถานการณ์จริง เกิดเป็น
ความรู้อย่างยั่งยืน
-คุณธรรม การแบ่งปัน ช่วยเหลือ คือ มีการสอดแทรกหลักธรรมต่างๆเข้าไปในผลงาน/
ชิ้นงานของตนเองได้ คนที่เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของไทยในหัวใจก็จะมีจิตใจที่ดีงาม

อยู่ แล้ ว เมื่อมีจิ ตใจดีสิ่งดีๆก็จะตามมามากมาย รวมถึงการแบ่งปันสิ่ งของการช่ว ยเหลื อ
เอื้อเฟื้อกันและกัน มีความอดทน พยายามทางานงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง มีความเพียร
มีสติปัญญาในการทางาน
3. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือการพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็นและการเขียนแสดง
ทัศนะ
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ด้วยความสามัคคี
*กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ การค้นคว้ าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต *
กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่างประเทศคือ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิล ป์
ประเทศอาเซียน
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คือ อารมณ์และความรู้สึก อารมณ์ต่างๆที่แสดง
ออกมากับการแสดง
*กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ การสารวจการละเล่นในท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
อย่างไร การอธิบายลักษณะของธรรมชาติรอบตัว และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
5. สาระการเรียนรู้
5.1 ด้านความรู้ (K)
5.1.1 ละครตะวันออก คือ ละครอินเดีย,ละครญี่ปุน,ละครจีน,ละครอินโดนีเซีย,ละครเขมร,
ละครพม่า
5.1.2 ประเภทของละครไทย
5.2 ด้านทักษะ (P)
5.2.1 การให้เหตุผล
5.2.2 การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
5.2.3 การสรุปความรู้
5.2.4 การปฏิบัติ
5.2.5 การสาธิต
5.2.6 ประยุกต์
5.2.7 การปรับปรุง
5.2.8 การแก้ปัญหา
5.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์
2) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3) ทักษะการนาความรู้ไปใช้
3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

1) กระบวนการปฏิบัติ
2) กระบวนการทางานกลุ่ม
5.5 ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 1.1
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล (จุดเน้น)

ความสามารถและ
ทักษะ

-การแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ การตอบคาถาม
-การเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
เดี่ยวและกลุม่
-การอภิปรายและสรุป
ความคิดรวบยอด
-ผลงานของแต่ละคนทั้ง
เดียวและกลุม่

กล้าแสดงความคิดเห็น
ของตนเองที่แตกต่างจาก
เพื่อนๆ มีความ
กระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม และการสรุป
ความคิดรวบยอดของ
ตนเองได้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
การสังเกต

เครื่องมือ
-แบบสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม
-แบบสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม

เกณฑ์การประเมิน
-การประเมินพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่
2 รายการถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่
ผ่าน
-การประเมินพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
*คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก
*คะแนน 7-8 ระดับ ดี
*คะแนน 5-6 ระดับ พอใช้
*คะแนน 0-4 ระดับ ควร
ปรับปรุง

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1-2
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1) นั ก เรี ย นรั บ ฟั ง ค าชี้ แ จงเนื้ อ หาวิ ช าและการปฏิ บั ติ ต นในการเรี ย นวิ ช า นาฏศิ ล ป์ 2
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ส าหรั บ การวั ด ผลประเมิ น ผลจะมี วิ ธี ก ารก าหนดให้ นั ก เรี ยนปฏิ บั ติ
ตามแบบที่กาหนด นักเรียนซักถามข้อปัญหารวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้
2) ครู ชี้ แ จงวิ ธี ก ารประเมิ น สมรรถนะของนั ก เรี ย นและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย น
ว่ า จะต้ อ งท าควบคู่ กั บ กระบวนการท ากิ จ กรรมกลุ่ ม และครู จ ะดู พั ฒ นาการของนั ก เรี ย น
ไปตลอดภาคการศึกษา
3) ครูชี้แจงกาหนดค่าระดับคะแนน ตามเกณฑ์ดังนี้
คะแนนร้อยละ
คะแนนร้อยละ
คะแนนร้อยละ
คะแนนร้อยละ

80-100
75-79
70-74
65-69

ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด

4
3.5
3
2.5

คะแนนร้อยละ
คะแนนร้อยละ
คะแนนร้อยละ
คะแนนร้อยละ

60-64
55-59
50-54
0-49

ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด

2
1.5
1
0

4) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
ขั้นสอน
5) ครูให้ความรู้เรื่อง การละครตะวันออก
6) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จับฉลากตามหัวข้อต่อไปนี้
การละครอินเดีย

การละครญี่ปุน

การละครเขมร

การละครพม่า

การละครจีน

เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้ เ รื่ อ ง การละครตะวั น ออก ตามหั ว ข้ อ ที่ จั บ ฉลากได้ จ ากแบบเรี ย น
เอกสาร ผู้รู้ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยมีครูคอยให้คาแนะนา
7) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน
ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขั้นตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
8) นักเรียนออกมานาเสนอผลงานกลุ่ม
ขั้นสรุปและการประยุกต์

9) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ
10) ครู แ ละนั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ เรื่ อง การละครตะวั น ออก เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจร่ ว มกั น
ครูสังเกตสมรรถนะของนักเรียนและสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
11) นักเรียนทากิจกรรมหรือใบงานตามที่ครูแนะนา
12) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
13) ครูเฉลยและบอกคะแนน

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้
1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2
2) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ละครตะวันออก
7.2 แหล่งการเรียนรู้
- ห้องสมุด
8. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... .....................................
9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
9.1 ผลการเรียนรู้
i. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ............................ คน คิดเป็นร้อยละ ......................................................
ii. ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ............................. คน คิดเป็นร้อยละ ......................................................
1............................................................ สาเหตุ .......................................................
2.............................................................สาเหตุ........................................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................... ................................
iii. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................
3................................................................................................................................
แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม.....................................................................................

..................................................................................................................................
iv. ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)
............................................................................................................................
v. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)
............................................................................................................................
vi. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)
..................................................................................................................................
vii. ผู้เรียนมีทักษะการคิด ..............................................................................................
viii. ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
( นางสาวสุภัคษร ขาจริง )

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ผู้สร้างตารานาฏยเวทของอินเดียคือใคร
ก. พระศิวะ
ข. พระพรหม
ค. พระนารายณ์
ง. พระวิษณุกรรม
ใช้คาตอบต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 2-5
ก. กถัก
ข. กถกฬิ
ค. มณีปุรี
ง. ภารตนาฏยัม
2. นาฏศิลป์ของอินเดียประเภทใดที่ใช้ผู้ชายแสดง.......................
3. ข้อใดเป็นการแสดงที่มีลีลาจังหวะเท้าที่รวดเร็วตามตารานาฏยศาสตร์ของพระภรตฤๅษี.........
4. การแสดงใดที่เป็นการผสมระหว่างวัฒนธรรมฮินดูและมุสลิม................
5. การแสดงใดที่นิยมแสดงหมู่และมีการร่ายราที่ช้า.....................
6. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดนาฏศิลป์ของจีน
ก. การบูชาบรรพบุรุษ
ข. การบูชาเพื่อฉลองชัย
ค. พิธีกรรมทางศาสนา
ง. พิธีการขอความอุดมสมบูรณ์
7. ในการแสดงอุปรากรจีน สีใดหมายถึงความดี
ก. ดา
ข. แดง
ค. เหลือง
ง. น้าตาล
ใช้คาตอบต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 8-11
ก. ละครโนะ
ข. ละครคาบูกิ
ค. ละครเคียวเง็น ง. ละครหุ่นบุนรากุ
8. ละครใดที่มีการใส่หน้ากาก......................
9. การแสดงใดเป็นที่นิยมแพร่หลายที่สุด ใช้หุ่นในการสื่อความหมาย.......................
10. ละครใดที่มีลักษณะคล้ายจาอวดของไทย.....................
11. ละครใดที่มีแบบแผนการใช้สีแต่งหน้าที่ตายตัว......................
12. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนาฏศิลป์บาหลี
ก. รวดเร็ว มีชีวิตชีวา
ข. แสดงเรื่องรามายณะ
ค. การยักย้ายสะโพก
ง. สายตาตกตลอดเวลา ไม่มองคนดู
13. ข้อใดเป็นลักษณะของนาฏศิลป์สุมาตรา
ก. ท่าเต้นนิ่มนวล
ข. แสดงเรื่องรามายณะ
ค. มีผ้าสไบเป็นส่วนสาคัญ
ง. มีจุดเด่นในการใช้ดวงตา
14. ลักษณะเด่นของนาฏศิลป์ชวาคือข้อใด
ก. รวดเร็ว
ข. มีชีวิตชีวา
ค. มีผ้าสไบเป็นส่วนสาคัญ
ง. มีจุดเด่นในการใช้ดวงตา
ใช้คาตอบต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 15-17
ก. โยธาราช
ข. อินทรวงศ์
ค. โยธยาสัตคยี
ง. ละครนิพัตขิ่น
15. ละครไทยที่อาศัยอยู่ในพม่าเรียกว่าอะไร...........................................

16. ลักษณะการแสดงที่เป็นเรื่องราวและมีบทเจรจาประกอบคือข้อใด................................
17. การแสดงเรื่องอิเหนาในการละครพม่าหมายถึงข้อใด...........................................
18. การแสดงของเขมรข้อใดที่ได้รับอิทธิพลมาจากเวียดนาม
ก. มณีปุรี
ข. ละครบาสัค
ค. รามายณะ
ง. ละครนิพัตขิ่น
19. ในสมัยใดที่มีการจัดหาครูละครไทยไปสอนที่เขมร
ก. รัชกาลที่ 3
ข. รัชกาลที่ 4
ค. รัชกาลที่ 5
ง. รัชกาลที่ 6
20. การแสดงของเขมรข้อใดที่มีเค้าเรื่องมาจากรามายณะของอินเดีย
ก. เรียมเลอ
ข. อินทรวงศ์
ค. ละครบาสัค
ง. ละครนิพัตขิน่

1
2
3
4

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
ข 5 ค 9 ง 13 ก 17
ข 6 ก 10 ค 14 ค 18
ง 7 ค 11 ข 15 ค 19
ก 8 ก 12 ง 16 ง 20

ข
ข
ก
ก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา นาฏศิลป์ 2
รหัสวิชา ศ 22103
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2558 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
เวลา 2 ชั่วโมง
........................................................................................................................... ...............................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด ศ 3.2 ม. 2/3 อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร
2. ความคิดรวบยอด
ละครเป็ น ศิ ล ปะการแสดงที่ เ ป็ น เรื่ อ งราวมี ม าตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณ แบ่ ง เป็ น ประเภทใหญ่ ๆ ได้
2 ประเภท คื อ ละครร าและละครที่ ไ ม่ ใ ช่ ล ะครร า ซึ่ ง ละครแต่ ล ะประเภทมี ลั ก ษณะการแสดงที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของตนเอง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายประวัติที่มาของละครไทยได้
3.1.2 อธิบายลักษณะของละครไทยได้
3.2 ด้านทักษะ (P)
3.2.1 บอกประวัติที่มาของละครไทย
3.2.2 บอกลักษณะของละครไทย
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการบูรณาการการแสดงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) หลักการความพอเพียง
-ความพอประมาณ คือ รู้จัก ใช้ส อย วัส ดุ อุปกรณ์ต่างๆอย่างรู้คุณค่า ตามที่ตนเองมีไ ม่
เบียดเบียนผู้อื่น
-ความมีเหตุผล คือ การคิดอย่างมีเหตุผลในการจัดการแสดงการ เลือกใช้วัสดุ อุป กรณ์อย่าง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
-การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเองอย่างน่าภาคภูมิใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย ไม่ว่าผลที่ตอบกลับมาเกี่ยวกับการแสดงจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ
ก็ตาม ก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ดี
2) เงื่อนไขความพอเพียง

-ความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง คือ การได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสถานการณ์จริง เกิดเป็น
ความรู้อย่างยั่งยืน
-คุณธรรม การแบ่งปัน ช่วยเหลือ คือ มีการสอดแทรกหลักธรรมต่างๆเข้าไปในผลงาน/
ชิ้นงานของตนเองได้ คนที่เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของไทยในหัวใจก็จะมีจิตใจที่ดีงาม
อยู่ แล้ ว เมื่อมีจิ ตใจดีสิ่งดีๆก็จะตามมามากมาย รวมถึงการแบ่งปันสิ่ งของการช่ว ยเหลื อ
เอื้อเฟื้อกันและกัน มีความอดทน พยายามทางานงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง มีความเพียร
มีสติปัญญาในการทางาน
3) การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือการพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น การเขียนแสดงทัศนะ
วรรณคดีวรรณกรรมและการแต่งคาประพันธ์
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ด้วยความสามัคคี ประวัติความเป็นมาของการแสดงนาฏศิลป์แต่ละชุด หน้าที่พลเมืองและ
วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์
*กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบฉาก
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคือ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์
ประเทศอาเซียน
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คือ อารมณ์และความรู้สึก อารมณ์ต่างๆที่แสดง
ออกมากับการแสดงและการเคลื่อนไหวร่างกาย
*กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ การสารวจการละเล่นในท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
การอธิบายลักษณะของธรรมชาติรอบตัว และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และแสง สี
เสียงประกอบการแสดง
5. สาระการเรียนรู้
5.1 ด้านความรู้ (K)
5.1.1 ประวัติที่มาของละครไทย
5.1.2 ลักษณะของละครไทย
5.2 ด้านทักษะ (P)
5.2.1 การให้เหตุผล
5.2.2 การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
5.2.3 การสรุปความรู้
5.2.4 การปฏิบัติ
5.2.5 การสาธิต
5.2.6 ประยุกต์
5.2.7 การปรับปรุง
5.2.8 การแก้ปัญหา
5.2.9 การวิเคราะห์
5.2.10 การสังเคราะห์
5.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(A)

มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์
2) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3) ทักษะการนาความรู้ไปใช้
3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
1) กระบวนการปฏิบัติ
2) กระบวนการทางานกลุ่ม
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 1.2

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล (จุดเน้น)
-ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
-สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
-ตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียน

ความสามารถและ
ทักษะ
กล้าแสดงความคิดเห็น
ของตนเองที่แตกต่างจาก
เพื่อนๆ มีความ
กระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม และการสรุป
ความคิดรวบยอดของ
ตนเองได้

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน

เครื่องมือ
-แบบประเมินบันทึก -ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
การแสดงนาฏศิลป์
เกณฑ์
-แบบประเมินการ
-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
นาเสนอผลงาน
-แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
-แบบทดสอบหลัง
เรียน

1) ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่อง นาฏศิลป์ไทยจากประสบการณ์แ ลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
2) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
ขั้นสอน
3) ครูให้ความรู้เรื่อง ละครรา
4) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จับฉลากตามหัวข้อต่อไปนี้
ละครโนรา-ชาตรี
ละครนอก
ละครใน
ละครดึกดาบรรพ์
ละครพันทาง
ละครเสภา
เพื่ อศึ กษาค้ น คว้า ความรู้ เ รื่ อ ง ละครรา จากแบบเรีย น เอกสาร ผู้ รู้ อิน เทอร์ เน็ ต ฯลฯ โดยมี
ครูคอยให้คาแนะนา
5) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน
ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขั้นตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
6) นักเรียนออกมานาเสนอผลงานกลุ่ม
ขั้นสรุปและการประยุกต์
7) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ
8) ครู แ ละนั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ เรื่ อ ง ละครร า เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจร่ ว มกั น ครู สั ง เกต
สมรรถนะของนักเรียนและสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
9) นักเรียนทากิจกรรมหรือใบงานตามที่ครูแนะนา
ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
10) ครูทบทวนเรื่อง ละครรา
ขั้นสอน
11) ครูให้ความรู้เรื่อง ละครที่ไม่ใช่ละครรา
12) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จับฉลากตามหัวข้อต่อไปนี้
ละครร้อง
ละครสังคีต
ละครพูด
เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้ เ รื่ อ ง ละครที่ ไ ม่ ใ ช่ ล ะครร า จากแบบเรี ย น เอกสาร ผู้ รู้
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยมีครูคอยให้คาแนะนา
13) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน

ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขั้นตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
14) นักเรียนออกมานาเสนอผลงานกลุ่ม

ขั้นสรุปและการประยุกต์
15) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ
16) ครู แ ละนั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ เรื่ อ ง ละครที่ ไ ม่ ใ ช่ ล ะครร า เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจ
ร่วมกัน ครูสังเกตสมรรถนะของนักเรียนและสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
17) นักเรียนทากิจกรรมหรือใบงานตามที่ครูแนะนา
18) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
19) ครูเฉลยและบอกคะแนน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้
1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2
7.3 แหล่งการเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
8. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
9.4 ผลการเรียนรู้
1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ............................ คน คิดเป็นร้อยละ ......................................................
2. ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ............................. คน คิดเป็นร้อยละ ......................................................

1............................................................ สาเหตุ .......................................................
2.............................................................สาเหตุ........................................................
แนวทางแก้ปัญหา.....................................................................................................
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................
3................................................................................................................................
แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม.....................................................................................
..................................................................................................................................
4. ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)
............................................................................................................................
5. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)
............................................................................................................................
6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)
..................................................................................................................................
7. ผู้เรียนมีทักษะการคิด ..........................................................................................
8. ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง............................................................
9.5 ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
9.6 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
( นางสาวสุภัคษร ขาจริง )

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ละครโนรา-ชาตรีเกิดขึ้นในสมัยใด
ก. สุโขทัย
ข. อยุธยา
ค. ธนบุรี
ง. รัตนโกสินทร์
2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับละครชาตรี
ก. อิเหนา
ข. ขุนสัทธา
ค. นางนวลสาลี
ง. พระเทพสิงหร
3. บทละครนอกเรื่องใดที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2
ก. ละครสังข์ทอง
ข. พิกุลทอง
ค. พระอภัยมณี
ง. สุวรรณหงส์
4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของละครนอก
ก. ใช้คาตลาด
ข.ท่าทางว่องไว
ค. ท่าราอ่อนช้อยงดงาม
ง. ดาเนินเรื่องรวดเร็ว
5. บทละครเรื่องใดไม่ใช้แสดงละครใน
ก. อุณรุท
ข. อิเหนา
ค. รามเกียรติ์
ง. พระอภัยมณี
6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของละครใน
ก. สานวนสละสลวย
ข. บทเพลงไพเราะ
ค. ท่าราอ่อนช้อยงดงาม
ง. ดาเนินเรื่องรวดเร็ว
7. ละครประเภทใดที่ปรับปรุงมาจากการแสดงโอเปร่า
ก. ละครใน
ข. ละครนอก
ค. ละครพันทาง
ง. ละครดึกดาบรรพ์
8. ผู้ให้กาเนิดละครดึกดาบรรพ์คือผู้ใด
ก. เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธารง
ข. เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์
ค. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ง. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
9. บทละครดึ กด าบรรพ์ ที่ สมเด็ จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอเจ้ าฟู ากรมพระยานริ ศรานุ วั ดติ วงศ์ ทรงประพั นธ์
ไว้มีกี่เรื่อง
ก. 7 เรื่อง
ข. 8 เรื่อง
ค. 9 เรื่อง
ง. 10 เรื่อง
10. ละครที่นาพงศาวดารของชาติต่างๆ มาแสดงคือละครประเภทใด
ก. ละครร้อง
ข. ละครสังคีต
ค. ละครพันทาง
ง. ละครดึกดาบรรพ์
11. ข้อใดคือลักษณะของละครพันทาง
ก. ท่าราอ่อนช้อยงดงาม
ข. แต่งกายตามเชื้อชาติ

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ค. เจรจาสาเนียงชาติต่างๆ
ง. ถูกทั้งข้อ ข.และข้อ ค.
ข้อใดเป็นลักษณะของละครเสภา
ก. แต่งกายตามเชื้อชาติ
ข. ท่าราอ่อนช้อยงดงาม
ค. ดาเนินเรื่องรวดเร็ว
ง. ดาเนินเรื่องโดยการขับเสภา
ละครใดมักขึ้นต้นด้วยคาว่า ครานั้น ปางนั้น
ก. ละครร้อง
ข. ละครนอก
ค. ละครเสภา
ง. ละครพันทาง
ใช้คาตอบต่อไปนี้ตอบข้อ 14-20
ก. ละครพูด
ข. ละครสังคีต
ค. ละครร้องล้วนๆ ง. ละครร้องสลับพูด
ละครร้องแบบรัชกาลที่ 6 เป็นละครประเภทใด.................................................................................
ละครร้องประเภทใดที่นาเค้ามาจากบังสาวัน.....................................................................................
ละครที่เลียนแบบมาจากโอเปอเรติก ลิเบรตโต คือละครชนิดใด.......................................................
ละครประเภทใดที่มีบทร้องและบทเจรจาเท่ากัน..............................................................................
ละครประเภทใดที่ดาเนินเรื่องด้วยการพูดเพียงอย่างเดียว...............................................................
เรื่องวิวาหพระสมุทรเป็นละครประเภทใด........................................................................................
เรื่องมัทนะพาธาเป็นละครประเภทใด..............................................................................................

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
1 ข 5 ง 9 ข 13 ค
2 ก 6 ง 10 ค 14 ค
3 ก 7 ง 11 ง 15 ง
4 ค 8 ข 12 ง 16 ค

17
18
19
20

ข
ก
ข
ก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา นาฏศิลป์ 2
รหัสวิชา ศ 22103
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่า
เวลา 4 ชั่วโมง
..........................................................................................................................................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรี ย นรู้ ศ 3.1 เข้ า ใจและแสดงออกทางนาฏศิ ล ป์ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ วิ เ คราะห์
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ คุ ณ ค่ า นาฏศิ ล ป์ ถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก ความคิ ด อย่ า งอิ ส ระ ชื่ น ชม และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม. 2/2 สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร
2. ความคิดรวบยอด
นาฏยศัพท์ หมายถึง ศัพท์เฉพาะที่ใช้เป็นที่รู้กันในวงการนาฏศิลป์
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลป์ตามหลักการใช้ภาษาท่าทางได้
3.1.2 อธิบายการแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ได้
3.2 ด้านทักษะ (P)
3.2.1 เข้าใจสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลป์ตามหลักการใช้ภาษาท่าทาง
3.2.2 สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ได้ถูกต้อง
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการบูรณาการการแสดงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการความพอเพียง
-ความพอประมาณ คือ รู้จัก ใช้ส อย วัส ดุ อุปกรณ์ ต่างๆอย่างรู้คุณค่า ตามที่ตนเองมีไ ม่
เบียดเบียนผู้อื่น
-ความมีเหตุผล คือ การคิดอย่างมีเหตุผลในการจัดการแสดงการ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
เหมาะสม และเกิดประโยนช์สูงสุด
-การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเองอย่างน่าภาคภูมิใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย ไม่ว่าผลที่ตอบกลับมาเกี่ยวกับการแสดงจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ
ก็ตาม ก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ดี
เงื่อนไขความพอเพียง
-ความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง คือ การได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสถานการณ์จริง เกิดเป็น
ความรู้อย่างยั่งยืน

-คุณธรรม การแบ่งปั น ช่วยเหลือ คือ มีการสอดแทรกหลักธรรมต่างๆเข้าไปในผลงาน/
ชิ้นงานของตนเองได้ คนที่เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของไทยในหัวใจก็จะมีจิตใจที่ดีงาม
อยู่ แล้ ว เมื่อมีจิ ตใจดีสิ่งดีๆก็จะตามมามากมาย รวมถึงการแบ่งปันสิ่ งของการช่ว ยเหลื อ
เอื้อเฟื้อกันและกัน มีความอดทน พยายามทางานงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง มีความเพียร
มีสติปัญญาในการทางาน
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือการพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น การเขียนแสดงทัศนะ
วรรณคดีวรรณกรรมและการแต่งคาประพันธ์
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ด้วยความสามัคคี ประวัติความเป็นมาของการแสดงนาฏศิลป์แต่ละชุด หน้าที่พลเมืองและ
วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์
*กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบฉาก
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคือ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์
ประเทศอาเซียน
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คือ อารมณ์และความรู้สึก อารมณ์ต่างๆที่แสดง
ออกมากับการแสดงและการเคลื่อนไหวร่างกาย
*กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ การสารวจการละเล่นในท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
การอธิบายลักษณะของธรรมชาติรอบตัว และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และแสง สี
เสียงประกอบการแสดง
5. สาระการเรียนรู้
5.1 ด้านความรู้ (K)
5.1.1 เข้าใจสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลป์ตามหลักการใช้ภาษาท่า
5.1.2 สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์
5.2 ด้านทักษะ (P)
5.2.1 การให้เหตุผล
5.2.2 การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
5.2.3 การสรุปความรู้
5.2.4 การปฏิบัติ
5.2.5 การสาธิต
5.2.6 ประยุกต์
5.2.7 การปรับปรุง
5.2.8 การแก้ปัญหา
5.2.9 การวิเคราะห์
5.2.10 การสังเคราะห์
5.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(A)

มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์
2) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3) ทักษะการนาความรู้ไปใช้
3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
1) กระบวนการปฏิบัติ
2) กระบวนการทางานกลุ่ม
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล (จุดเน้น)
-ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
-สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
-ตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียน

ความสามารถและ
ทักษะ
กล้าแสดงความคิดเห็น
ของตนเองที่แตกต่างจาก
เพื่อนๆ มีความ
กระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม และการสรุป
ความคิดรวบยอดของ
ตนเองได้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน

เครื่องมือ
-แบบประเมินบันทึก -ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
การแสดงนาฏศิลป์
เกณฑ์
-แบบประเมินการ
-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
นาเสนอผลงาน
-แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
-แบบทดสอบหลัง
เรียน

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1 - 2
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1) ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่อง นาฏยศัพท์ที่นักเรียนรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

2) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
ขั้นสอน
3) ครูให้ความรู้เรื่อง นาฏยศัพท์ที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์
4) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จับฉลากตามหัวข้อต่อไปนี้
การจีบล่อแก้ว
การม้วนมือ
การโบกมือ
การสอดมือ
การส่ายมือ
การจรดเท้า ถัดเท้า ถอนเท้า
ภาษาท่า
เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่อง นาฏยศัพท์ จากแบบเรียน เอกสาร ผู้รู้ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
โดยมีครูคอยให้คาแนะนา
5) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน
ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขั้นตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
6) นักเรียนออกมานาเสนอผลงานกลุ่ม
ขั้นสรุปและการประยุกต์
7) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ
8) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญเรื่อง นาฏยศัพท์ที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ เพื่อให้
เข้าใจร่วมกัน ครูสังเกตสมรรถนะของนักเรียนและสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
9) นักเรียนทากิจกรรมหรือใบงานตามที่ครูแนะนา
10) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
11) ครูเฉลยและบอกคะแนน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้
หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2
7.4 แหล่งการเรียนรู้
- ครูผู้สอน
8. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................... ....................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.............................................................................................................................................. .............

9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
9.7 ผลการเรียนรู้
ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ............................ คน คิดเป็นร้อยละ ......................................................
ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ............................. คน คิดเป็นร้อยละ ......................................................
1............................................................ สาเหตุ .......................................................
2.............................................................สาเหตุ........................................................
แนวทางแก้ปัญหา.....................................................................................................
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................
3................................................................................................................................
แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม.....................................................................................
..................................................................................................................................
ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)
............................................................................................................................
ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)
............................................................................................................................
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)
..................................................................................................................................
ผู้เรียนมีทักษะการคิด ...................................................................... ....................
ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง............................................................
9.8 ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
9.9 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................................
( นางสาวสุภัคษร ขาจริง )

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1.

จากภาพคือนาฏยศัพท์ใด ...................................................................

2.

จากภาพคือนาฏยศัพท์ใด..............................

3.

จากภาพคือนาฏยศัพท์ใด..................................

4.

จากภาพคือนาฏยศัพท์ใด............................................................................

5.

จากภาพคือนาฏยศัพท์ใด...........................................................................

6.

จากภาพคือนาฏยศัพท์ใด..............................................................................

7.

จากภาพคือนาฏยศัพท์ใด.............................................................................

8.

จากภาพคือนาฏยศัพท์ใด..............................................................................

9.

จากภาพคือนาฏยศัพท์ใด...........................................................................

10.

จากภาพคือนาฏยศัพท์ใด.............................................................................

11. การงอนิ้วกลางเข้ามาแตะกับนิ้วหัวแม่มือให้เป็นวงกลม เรียกว่าอะไร
ก. จีบคว่า
ข. จีบหงาย
ค. จีบล่อแก้ว
ง. จีบปรกหน้า
12. การม้วนมือต้องเริ่มจากท่าใด
ก. ตั้งวง
ข. จีบคว่า
ค. จีบหลัง
ง. จีบหงาย
13. การโบกมือเป็นกิริยาที่ต่อเนื่องจากท่าใด
ก. จีบคว่า
ค. จีบปรกหน้า
14. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการสอดมือ
ก. ตั้งวง
ค. จีบหงาย
15. การส่ายมือต้องระวังในเรื่องใด
ก. การเอียง
ค. แขนงอตลอดเวลา
16. การถัดเท้ามักใช้ในการราในข้อใด
ก. เพลงช้า
ค. เพลงลา

ข. จีบหงาย
ง. จีบปรกข้าง
ข. จีบคว่า
ง. เคลือ่ นมือจีบ
ข. การก้าวเท้า
ง. แขนตึงตลอดเวลา
ข. เพลงเร็ว
ง. เพลงเสมอ

17. ท่าไขว้มือประสานกันบริเวณหน้าท้อง ก้มหน้าเล็กน้อย สะดุ้งตัว เดินเซ คือท่าใด
ก. ท่ารัก
ข. ท่าเดิน
ค. ท่ากล้าหาญ
ง. ท่าโศกเศร้า
ใช้คาตอบต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 18-20
ก. ท่าพวกเรา
ข. ท่ากล้าหาญ
ค. ท่ายิ่งใหญ่
ง. ท่าที่โน่น
18. กิริยาที่ใช้มือหนึ่งตั้งวงบน อีกมือแตะฝุามือที่หน้าขา ก้าวเท้าโดยให้น้าหนักหนักที่เท้าหน้า
คือท่าใด .................................................................................................................... ....................
19. การชี้นิ้วกวาดออกไปด้านข้างหมายถึงท่าใด
............................................................................................................................. ..........................
20. การหงายมือทั้งสองเป็นท่าพรหมสี่หน้าคือท่าใด
................................................................................................................................................... ....

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
1 จีบล่อแก้ว
6 เดิน
2 โบกมือ
7 ท่าที่นี่
3 ส่ายมือ
8 ท่าที่โน่น
4 จรดเท้าด้วยปลาย
9 กล้าหาญหรือสู้
เท้า
5 ถอนเท้า
10 ยิ่งใหญ่
11 ค 12 ง 13 ค 14 ข 15 ง
16 ข 17 ง 18 ข 19 ก 20 ค

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา นาฏศิลป์ 2
รหัสวิชา ศ 22103
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย
เวลา 4 ชั่วโมง
............................................................................................................................. .............................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด ศ 3.2 ม. 2/2 ระบุหรือแสดงนาฏศิล ป์ นาฏศิลป์ พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้านหรือ
มหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต
2. ความคิดรวบยอด
การแสดงนาฏศิ ล ป์ ไ ทยแต่ ล ะชุ ด จะมี ค วามงดงามอ่ อ นช้ อ ยแตกต่ า งกั น ตามลั ก ษณะของชุ ด
นั้นๆ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของผู้ประดิษฐ์
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายขั้นตอนการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้
3.1.2 อธิบายขั้นตอนการแสดงราวงมาตรฐานได้
3.2 ด้านทักษะ (P)
3.2.1 แสดงนาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้อง
3.2.2 แสดงราวงมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการบูรณาการการแสดงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
a. หลักการความพอเพียง
-ความพอประมาณ คือ รู้จัก ใช้ส อย วัส ดุ อุปกรณ์ต่างๆอย่างรู้คุณค่า ตามที่ตนเองมีไ ม่
เบียดเบียนผู้อื่น
-ความมีเหตุผล คือ การคิดอย่างมีเหตุผลในการจัดการแสดงการ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
-การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเองอย่างน่าภาคภูมิใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย ไม่ว่าผลที่ตอบกลับมาเกี่ยวกับการแสดงจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ
ก็ตาม ก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ดี
b. เงื่อนไขความพอเพียง

-ความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง คือ การได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสถานการณ์จริง เกิดเป็น
ความรู้อย่างยั่งยืน
-คุณธรรม การแบ่งปัน ช่วยเหลือ คือ มีการสอดแทรกหลักธรรมต่างๆเข้าไปในผลงาน/
ชิ้นงานของตนเองได้ คนที่เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของไทยในหัวใจก็จะมีจิตใจที่ดีงาม
อยู่ แล้ ว เมื่อมีจิ ตใจดีสิ่งดีๆก็จะตามมามากมาย รวมถึงการแบ่งปันสิ่ งของการช่ว ยเหลื อ
เอื้อเฟื้อกันและกัน มีความอดทน พยายามทางานงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง มีความเพียร
มีสติปัญญาในการทางาน
c. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
*กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือการพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น การเขียนแสดงทัศนะ
วรรณคดีวรรณกรรมและการแต่งคาประพันธ์
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ด้วยความสามัคคี ประวัติความเป็นมาของการแสดงนาฏศิลป์แต่ละชุด หน้าที่ พลเมืองและ
วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์
*กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบฉาก
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคือ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อ งกับนาฏศิลป์
ประเทศอาเซียน
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คือ อารมณ์และความรู้สึก อารมณ์ต่างๆที่แสดง
ออกมากับการแสดงและการเคลื่อนไหวร่างกาย
*กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ การสารวจการละเล่นในท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
การอธิบายลักษณะของธรรมชาติรอบตัว และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และแสง สี
เสียงประกอบการแสดง
5. สาระการเรียนรู้
5.1 ด้านความรู้ (K)
5.1.1 แสดงนาฏศิลป์ไทย ระบาอธิษฐาน ราสีนวล
5.1.2 แสดงราวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดอกไม้ของชาติ
5.2 ด้านทักษะ (P)
5.2.1 การให้เหตุผล
5.2.2 การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
5.2.3 การสรุปความรู้
5.2.4 การปฏิบัติ
5.2.5 การสาธิต
5.2.6 ประยุกต์
5.2.7 การปรับปรุง
5.2.8 การแก้ปัญหา
5.2.9 การวิเคราะห์
5.2.10 การสังเคราะห์
5.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(A)

มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์
2) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3) ทักษะการนาความรู้ไปใช้
3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
1) กระบวนการปฏิบัติ
2) กระบวนการทางานกลุ่ม
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ปฏิบัติท่าราประกอบเพลง (เลือก 1 เพลง )

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล (จุดเน้น)
-ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
-สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
-ตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียน

ความสามารถและ
ทักษะ
กล้าแสดงความคิดเห็น
ของตนเองที่แตกต่างจาก
เพื่อนๆ มีความ
กระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม และการสรุป
ความคิดรวบยอดของ
ตนเองได้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน

เครื่องมือ
-แบบประเมินบันทึก -ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
การแสดงนาฏศิลป์
เกณฑ์
-แบบประเมินการ
-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
นาเสนอผลงาน
-แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
-แบบทดสอบหลัง
เรียน

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1) ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่นักเรียนรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

2) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
ขั้นสอน
3) ครูให้ความรู้เรื่อง นาฏศิลป์ไทย ที่มาและรูปแบบของการแสดงเพลงระบาอธิษฐาน
4) ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นจั บ คู่ 2 คน เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้ เ รื่ อ ง ขั้ น ตอนการแสดงเพลงระบ า
อธิษฐาน จากแบบเรียน เอกสาร ผู้รู้ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยมีครูคอยให้คาแนะนา
5) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน
ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขั้นตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
6) นักเรียนออกมานาเสนอผลงานกลุ่ม
ขั้นสรุปและการประยุกต์
7) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ
8) ครู และนั ก เรี ย นช่ว ยกัน สรุ ป ประเด็น ส าคั ญ เรื่ อ ง การแสดงเพลงระบาอธิษ ฐาน เพื่ อ ให้ เ ข้า ใจ
ร่วมกัน ครูสังเกตสมรรถนะของนักเรียนและสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
9) นักเรียนทากิจกรรมหรือใบงานตามที่ครูแนะนา
ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
10) ครูทบทวนเนื้อหาของบทเรียนที่ผ่านมา
ขั้นสอน
11) ครูให้ความรู้เรื่อง ที่มาและรูปแบบการแสดงเพลงราสีนวล
12) ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นจั บ คู่ 2 คน เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้ เ รื่ อ ง ขั้ น ตอนการแสดงเพลงร าสี น วล
จากแบบเรียน เอกสาร ผู้รู้ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยมีครูคอยให้คาแนะนา
13) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน
ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขั้นตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร

ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
14) นักเรียนออกมานาเสนอผลงานกลุ่ม
ขั้นสรุปและการประยุกต์
15) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ
16) ครู แ ละนั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ เรื่ อ ง การแสดงเพลงร าสี น วล เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจ
ร่วมกัน ครูสังเกตสมรรถนะของนักเรียนและสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
17) นักเรียนทากิจกรรมหรือใบงานตามที่ครูแนะนา
ชั่วโมงที่ 3
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
18) ครูทบทวนเนื้อหาของบทเรียนที่ผ่านมา
ขั้นสอน
19) ครูให้ความรู้เรื่อง ที่มาและรูปแบบการแสดงราวงมาตรฐาน
20) ครู ให้ นั กเรี ยนจั บคู่ 2 คน เพื่ อศึ กษาค้ นคว้ าความรู้ เรื่ อง ขั้ นตอนการแสดงเพลงคื นเดื อนหงาย
จากแบบเรียน เอกสาร ผู้รู้ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยมีครูคอยให้คาแนะนา
21) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน
ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขั้นตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
22) นักเรียนออกมานาเสนอผลงานกลุ่ม
ขั้นสรุปและการประยุกต์
23) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ
24) ครู แ ละนั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ เรื่ อ ง ขั้ น ตอนการแสดงเพลงคื น เดื อ นหงาย
เพื่อให้เข้าใจร่วมกัน ครูสังเกตสมรรถนะของนักเรียนและสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
25) นักเรียนทากิจกรรมหรือใบงานตามที่ครูแนะนา
ชั่วโมงที่ 4
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
26) ครูทบทวนเนื้อหาของบทเรียนที่ผ่านมา

ขั้นสอน
27) ครูให้ความรู้เรื่อง ขั้นตอนการแสดงเพลงดอกไม้ของชาติ
28) ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นจั บ คู่ 2 คน เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้ เ รื่ อ ง ขั้ น ตอนการแสดงเพลงดอกไม้
ของชาติ จากแบบเรียน เอกสาร ผู้รู้ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยมีครูคอยให้คาแนะนา
29) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน
ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขั้นตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
30) นักเรียนออกมานาเสนอผลงานกลุ่ม
ขั้นสรุปและการประยุกต์
31) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ
32) ครู แ ละนั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ เรื่ อ ง ขั้ น ตอนการแสดงเพลงดอกไม้ ข องชาติ
เพื่อให้เข้าใจร่วมกัน ครูสังเกตสมรรถนะของนักเรียนและสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
33) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
34) ครูเฉลยและบอกคะแนน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2
7.2 แหล่งการเรียนรู้ ครูผู้สอน
8. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................................................... ...........................................

9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

7.3 ผลการเรียนรู้
i. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ............................ คน คิดเป็นร้อยละ ......................................................
ii. ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ............................. คน คิดเป็นร้อยละ ......................................................
1............................................................ สาเหตุ .......................................................
2.............................................................สาเหตุ........................................................
แนวทางแก้ปัญหา.....................................................................................................
iii. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................
3................................................................................................................................
แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม.....................................................................................
..................................................................................................................................
iv. ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)
............................................................................................................................
v. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)
............................................................................................................................
vi. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)
..................................................................................................................................
vii. ผู้เรียนมีทักษะการคิด ..........................................................................................
viii. ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง............................................................
7.4 ปัญหาอุปสรรค
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
7.5 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .....................
.......................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................

ลงชื่อ ......................................................
( นางสาวสุภัคษร ขาจริง )

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. เพลงระบาอธิษฐานกล่าวถึงสิ่งใด
ก. ความสามัคคี
ข. ความเสียสละ
ค. ความกล้าหาญ
ง. ความรักของหญิง-ชาย
2. ระบาอธิษฐานใช้แสดงในละครเรื่องใด
ก. พญาผานอง
ข. อานุภาพแห่งความรัก
ค. อานุภาพแห่งความเสียสละ
ง. อานุภาพพ่อขุนรามคาแหง
3. ท่า “ขอให้ช่วยกันสมาน” ปฏิบัติอย่างไร
ก. มือขวาชี้ด้านข้าง
ข. มือทั้งสองรวมไว้ข้างหน้า
ค. มือซ้ายแตะที่อก มือขวาวางที่หน้าขา
ง. มือทั้งสองถือพานชูขึ้น
4. เพลงหน้าพาทย์สีนวลใช้ประกอบกับกิริยาใด
ก. การแปลงกาย
ข. การเดินทางของเทวดา
ค. การไปมาของสตรี
ง. การจัดขบวนทัพ
5. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดราสีนวล
ก. ห่มสไบ
ข. ปล่อยผม
ค. นุ่งโจงกระเบน
ง. ใส่เสื้อแขนกระบอก
6. ราสีนวลกล่าวถึงสิ่งใด
ก. อาชีพ
ข. ประเพณี
ค. ผู้หญิง
ง. ความเป็นอยู่
ใช้คาตอบต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 7-8
ก. ท่ารายั่ว
ข. ท่าผาลา
ค. ท่าแขกเต้าเข้ารัง
ง. ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง
7. เพลงดอกไม้ของชาติใช้ท่าราใด........................................
8. เพลงคืนเดือนหงายใช้ท่าราใด...........................................
ใช้คาตอบต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 9-10
ก. บูชานักรบ
ข. ดวงจันทร์วันเพ็ญ
ค. ดอกไม้ของชาติ
ง. ดวงจันทร์ขวัญฟูา
9. ท่าแขกเต้าเข้ารังและท่าผาลาเป็นท่าราของเพลงใด.....................................

10. เพลงใดที่การเดินแตกต่างจากเพลงอื่น...........................................................
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
ก 2 ง 3 ข 4 ค 5 ง
ค 7 ก 8 ง 9 ข 10 ค

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา นาฏศิลป์ 2
รหัสวิชา ศ 22103
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2558 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
เวลา 2 ชั่วโมง
......................................................................................................................................... .................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด ศ 3.2 ม. 2/2 ระบุหรือแสดงนาฏศิล ป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้านหรือ
มหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต
2. ความคิดรวบยอด

การแสดงนาฏศิ ล ป์ พื้ น เมื อ งของไทยมี รู ป แบบที่ ห ลากหลาย การแสดงแต่ ล ะชุ ด แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น
จะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายขั้นตอนการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองได้
3.1.2 อธิบายลักษณะการแสดงพื้นบ้านได้
3.2 ด้านทักษะ (P)
3.2.1 สามารถแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองได้อย่างถูกต้อง
3.2.2 สามารถแสดงการแสดงพื้นบ้านได้อย่างถูกต้อง
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการบูรณาการการแสดงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
a. หลักการความพอเพียง
-ความพอประมาณ คือ รู้จัก ใช้ส อย วัส ดุ อุปกรณ์ต่างๆอย่างรู้คุณค่า ตามที่ตนเองมีไ ม่
เบียดเบียนผู้อื่น
-ความมีเหตุผล คือ การคิดอย่างมีเหตุผลในการจัดการแสดงการ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
เหมาะสม และเกิดประโยนช์สูงสุด
-การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเองอย่างน่าภาคภูมิใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย ไม่ว่าผลที่ตอบกลับมาเกี่ยวกับการแสดงจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ
ก็ตาม ก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ดี
b. เงื่อนไขความพอเพียง
-ความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง คือ การได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสถานการณ์จริง เกิดเป็น
ความรู้อย่างยั่งยืน
-คุณธรรม การแบ่งปัน ช่วยเหลือ คือ มีการสอดแทรกหลักธรรมต่างๆเข้าไปในผลงาน/
ชิ้นงานของตนเองได้ คนที่เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของไทยในหัวใจก็จะมีจิตใจที่ดีงาม
อยู่ แล้ ว เมื่อมีจิ ตใจดีสิ่งดีๆก็จะตามมามากมาย รวมถึงการแบ่งปันสิ่ งของการช่ว ยเหลื อ
เอื้อเฟื้อกันและกัน มีความอดทน พยายามทางานงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง มีความเพียร
มีสติปัญญาในการทางาน
c. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือการพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น การเขียนแสดงทัศนะ
วรรณคดีวรรณกรรมและการแต่งคาประพันธ์
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ด้วยความสามัคคี ประวัติความเป็นมาของการแสดงนาฏศิลป์แต่ละชุด หน้าที่พลเมืองและ
วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์
*กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบฉาก

*กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคือ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์
ประเทศอาเซียน
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คือ อารมณ์และความรู้สึก อารมณ์ต่างๆที่แสดง
ออกมากับการแสดงและการเคลื่อนไหวร่างกาย
*กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ การสารวจการละเล่นในท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
การอธิบายลักษณะของธรรมชาติรอบตัว และกระบวนการคิดอย่ างเป็นระบบ และแสง สี
เสียงประกอบการแสดง
5. สาระการเรียนรู้
5.1 ด้านความรู้ (K)
5.1.1 แสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้
5.1.2 อธิบายลักษณะการแสดงพื้นบ้าน
5.2 ด้านทักษะ (P)
5.2.1 การให้เหตุผล
5.2.2 การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
5.2.3 การสรุปความรู้
5.2.4 การปฏิบัติ
5.2.5 การสาธิต
5.2.6 ประยุกต์
5.2.7 การปรับปรุง
5.2.8 การแก้ปัญหา
5.2.9 การวิเคราะห์
5.2.10 การสังเคราะห์
5.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(A)
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์
2) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3) ทักษะการนาความรู้ไปใช้
3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
1) กระบวนการปฏิบัติ
2) กระบวนการทางานกลุ่ม
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชิ้นงานหรือภาระงาน

ปฏิบัติท่าราประกอบเพลง (เลือก 1 เพลง )

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล (จุดเน้น)
-ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
-สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
-ตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียน

ความสามารถและ
ทักษะ
กล้าแสดงความคิดเห็น
ของตนเองที่แตกต่างจาก
เพื่อนๆ มีความ
กระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม และการสรุป
ความคิดรวบยอดของ
ตนเองได้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน

เครื่องมือ
-แบบประเมินบันทึก -ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
การแสดงนาฏศิลป์
เกณฑ์
-แบบประเมินการ
-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
นาเสนอผลงาน
-แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
-แบบทดสอบหลัง
เรียน

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1) ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองที่นักเรียนรู้จัก แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
2) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
ขั้นสอน
3) ครูให้ความรู้เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองของแต่ละภาค
4) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จับฉลากตามหัวข้อต่อไปนี้
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้
เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองในแต่ละภาค จากแบบเรียน เอกสาร ผู้รู้
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยมีครูคอยให้คาแนะนา
5) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน
ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม

นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขั้นตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
6) นักเรียนออกมานาเสนอผลงานกลุ่ม
ขั้นสรุปและการประยุกต์
7) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ
8) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญเรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองของแต่ละภาค เพื่อให้
เข้าใจร่วมกัน ครูสังเกตสมรรถนะของนักเรียนและสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
9) นักเรียนทากิจกรรมหรือใบงานตามที่ครูแนะนา
ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
10) ครูทบทวนเนื้อหาของบทเรียนที่ผ่านมา
ขั้นสอน
11) ครูให้ความรู้เรื่อง การแสดงพื้นบ้าน
12) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จับฉลากหัวข้อต่อไปนี้
ขั้นตอนการแสดงลิเก
ขั้นตอนการแสดงหุ่นกระบอก
เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้ จากแบบเรียน เอกสาร ผู้รู้ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยมีครูคอยให้
คาแนะนา
13) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน
ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขั้นตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
14) นักเรียนออกมานาเสนอผลงานกลุ่ม
ขั้นสรุปและการประยุกต์
15) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ

16) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญเรื่อง การแสดงพื้นบ้าน เพื่อให้เข้าใจร่วมกัน
ครูสังเกตสมรรถนะของนักเรียนและสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
17) นักเรียนทากิจกรรมหรือใบงานตามที่ครูแนะนา
18) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
19) ครูเฉลยและบอกคะแนน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
7.6 สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2
7.7 แหล่งการเรียนรู้ ครูผู้สอน
8. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................................................................ ...............................
......................................................................................................................................................................
9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
7.8 ผลการเรียนรู้
i. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ............................ คน คิดเป็นร้อยละ ......................................................
ii. ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ............................. คน คิดเป็นร้อยละ ......................................................
1............................................................ สาเหตุ .......................................................
2.............................................................สาเหตุ........................................................
แนวทางแก้ปัญหา.....................................................................................................
iii. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................
3................................................................................................................................
แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม.....................................................................................
..................................................................................................................................
iv. ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)
............................................................................................................................
v. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)
............................................................................................................................
vi. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)
..................................................................................................................................
vii. ผู้เรียนมีทักษะการคิด ..........................................................................................
viii. ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง............................................................

7.9 ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
7.10 ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................
( นางสาวสุภัคษร ขาจริง )

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ฟูอนเล็บมีกระบวนท่าราเหมือนกับฟูอนชุดใด
ก. ฟูอนม่าน
ข. ฟูอนเงี้ยว
ค. ฟูอนเทียน
ง. ฟูอนสาวไหม
2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับฟูอนเล็บ
ก. ถือเทียน
ข. สวมเล็บ
ค. นุ่งผ้าซิ่นยาว
ง. ใส่เสื้อแขนกระบอก
3. การแต่งกายฟูอนเล็บของคุ้มเจ้าหลวงมีสิ่งใดที่แตกต่างจากการฟูอนแบบพื้นเมือง
ก. ติดดอกไม้
ข. ห้อยอุบะ
ค. ห่มสไบทับ
ง. ใส่กาไลข้อเท้า

4. เนื้อร้องเพลงลาวกระทบไม้บรรยายเรื่องใด
ก. ความงามของดวงจันทร์
ค. บรรยากาศยามค่า
5. การแสดงชุดตารีกีปัสมีต้นกาเนิดที่จังหวัดใด
ก. ยะลา
ค. สงขลา
6. การแสดงลิเกมีต้นแบบมาจากการแสดงใด
ก. ละกูเยา
ค. ลิเกทรงเครื่อง
7. การด้นกลอนของลิเกจะใช้กลอนประเภทใด
ก. กลอนหก
ค. กาพย์ฉบัง

ข. การร่ายราของหนุ่ม-สาว
ง. ความสนุกสนาน
ข. ปัตตานี
ง. นราธิวาส
ข. ลิเกบันตน
ง. การสวดดิเกร์
ข. กลอนแปด
ง. กาพย์ยานี

8. ตัวแสดงของลิเกตัวใดที่เป็นสีสันของการแสดง
ก. พระเอก
ข. ตัวโกง
ค. นางเอก
ง. ตัวพ่อ-แม่
9. หุ่นกระบอกได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงใด
ก. หนังตะลุง
ค. หุ่นไหหลา
10. เครื่องดนตรีใดเป็นสัญลักษณ์ของหุ่นกระบอก
ก. ปี่ใน
ค. ซ้อด้วง

ข. หนังใหญ่
ง. หุ่นละครเล็ก
ข. ซออู้
ง. ระนาด

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
1 ค 2 ก 3 ง 4 ข
6 ง 7 ก 8 ข 9 ค

5 ข
10 ข

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา นาฏศิลป์ 2
รหัสวิชา ศ 22103
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2558 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิเคราะห์และเปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทย เวลา 3 ชั่วโมง
............................................................................................................................................................ ..............
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม. 2/3 วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละครที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม. 2/4 เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง
2. ความคิดรวบยอด
การแสดงนาฏศิ ล ป์ เป็ น การสร้ า งสรรค์ ง านโดยน าศิ ล ปะหลายๆ ด้ า นมารวมไว้ เช่ น สุ น ทรี ย ะ
ทางด้ า นวรรณกรรม ทางดนตรี การขั บ ร้ อ ง และทางด้ า นท่ า ร า การวิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บจึ ง ต้ อ ง
อาศัยหลักในการวิจารณ์และวิเคราะห์ตามหลักการทางด้านนาฏศิลป์
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 วิเคราะห์และเปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทยประเภทราและระบาได้
3.1.2 วิเคราะห์และเปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทยประเภทละครได้
3.2 ด้านทักษะ (P)
3.2.1 สามารถเปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทยประเภทราและระบา
3.2.2 สามารถเปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทยประเภทละคร
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการบูรณาการการแสดงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อื่น ๆ
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
a. หลักการความพอเพียง
-ความพอประมาณ คือ รู้จัก ใช้ส อย วัส ดุ อุปกรณ์ต่างๆอย่างรู้ คุณค่า ตามที่ตนเองมีไ ม่
เบียดเบียนผู้อื่น
-ความมีเหตุผล คือ การคิดอย่างมีเหตุผลในการจัดการแสดงการ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
เหมาะสม และเกิดประโยนช์สูงสุด
-การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเองอย่างน่าภาคภูมิใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย ไม่ว่าผลที่ตอบกลับมาเกี่ยวกับการแสดงจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ
ก็ตาม ก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ดี
b. เงื่อนไขความพอเพียง
-ความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง คือ การได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสถานการณ์จริง เกิดเป็น
ความรู้อย่างยั่งยืน
-คุณธรรม การแบ่งปัน ช่วยเหลือ คือ มีการสอดแทรกหลักธรรมต่างๆเข้าไปในผลงาน/
ชิ้นงานของตนเองได้ คนที่เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของไทยในหัวใจก็จะมีจิตใจที่ดีงาม
อยู่ แล้ ว เมื่อมีจิ ตใจดีสิ่งดีๆก็จะตามมามากมาย รวมถึงการแบ่งปันสิ่ งของการช่ว ยเหลื อ
เอื้อเฟื้อกันและกัน มีความอดทน พยายามทางานงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง มีความเพียร
มีสติปัญญาในการทางาน
c. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือการพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น การเขียนแสดงทัศนะ
วรรณคดีวรรณกรรมและการแต่งคาประพันธ์
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ด้วยความสามัคคี ประวัติความเป็นมาของการแสดงนาฏศิลป์แต่ละชุด หน้าที่พลเมืองและ
วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์
*กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบฉาก
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคือ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์
ประเทศอาเซียน
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คือ อารมณ์และความรู้สึก อารมณ์ต่างๆที่แสดง
ออกมากับการแสดงและการเคลื่อนไหวร่างกาย
*กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ การสารวจการละเล่นในท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
การอธิบายลักษณะของธรรมชาติรอบตัว และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และแสง สี
เสียงประกอบการแสดง
5. สาระการเรียนรู้
5.1 ด้านความรู้ (K)
5.1.1 วิเคราะห์และเปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทยประเภทราและระบา
5.1.2 วิเคราะห์และเปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทยประเภทละคร

5.2 ด้านทักษะ (P)
5.2.1 การให้เหตุผล
5.2.2 การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
5.2.3 การสรุปความรู้
5.2.4 การปฏิบัติ
5.2.5 การสาธิต
5.2.6 ประยุกต์
5.2.7 การปรับปรุง
5.2.8 การแก้ปัญหา
5.2.9 การวิเคราะห์
5.2.10 การสังเคราะห์
5.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(A)
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์
2) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3) ทักษะการนาความรู้ไปใช้
3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
1) กระบวนการปฏิบัติ
2) กระบวนการทางานกลุ่ม
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 4.1,4.2

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล (จุดเน้น)
-ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน

ความสามารถและ
ทักษะ
กล้าแสดงความคิดเห็น
ของตนเองที่แตกต่างจาก

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การทดสอบ

เครื่องมือ
-แบบประเมินบันทึก
การแสดงนาฏศิลป์

เกณฑ์การประเมิน
-ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์

-สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
-ตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียน

เพื่อนๆ มีความ
กระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม และการสรุป
ความคิดรวบยอดของ
ตนเองได้

-แบบประเมินการ
-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
นาเสนอผลงาน
-แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
-แบบทดสอบหลัง
เรียน

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1 - 2
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1) ครู ส นทนากั บ นั กเรี ย นถึ งเรื่ อง นาฏศิ ล ป์ ไทยประเภทร าและระบ าที่ นั กเรี ยนรู้ จั ก แลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็น
2) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
ขั้นสอน
3) ครูให้ความรู้เรื่อง การเปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทยประเภทของการแสดงราและระบา
4) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จับฉลากตามหัวข้อต่อไปนี้
ราฉุยฉายพราหมณ์
ระบาลพบุรี
ย่าหรันตามนกยูง
ฟูอนเล็บ
รจนาเสี่ยงพวงมาลัย
รองเง็ง
ระบาเทพบันเทิง
เซิ้งไทภูเขา
เพื่อศึกษาค้น คว้าความรู้ จ ากตัว อย่างการวิจารณ์ผ ลงานนาฏศิล ป์ จากแบบเรียน เอกสาร ผู้ รู้
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยมีครูคอยให้คาแนะนา
5) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน
ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขั้นตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
6) นักเรียนออกมานาเสนอผลงานกลุ่ม
ขั้นสรุปและการประยุกต์
7) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ
8) ครู แ ละนั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ เรื่ อ ง การวิ จ ารณ์ ผ ลงานนาฏศิ ล ป์ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจ
ร่วมกัน ครูสังเกตสมรรถนะของนักเรียนและสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
9) นักเรียนทากิจกรรมหรือใบงานตามที่ครูแนะนา

ชั่วโมงที่ 3
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
10) ครูทบทวนเนื้อหาของบทเรียนที่ผ่านมา
ขั้นสอน
11) ครูให้ความรู้เรื่อง การเปรียบเทียบละคร
12) ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 4-5 คน เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้ เ รื่ อ ง ตั ว อย่ า งการ
เปรียบเทียบละครแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
ละครนอก
ละครใน
ละครดึกดาบรรพ์
ละครพันทาง
ละครเสภา
จากแบบเรียน เอกสาร ผู้รู้ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยมีครูคอยให้คาแนะนา
13) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน
ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขั้นตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
14) นักเรียนออกมานาเสนอผลงานกลุ่ม
ขั้นสรุปและการประยุกต์
15) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ
16) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญเรื่อง การเปรียบเทียบละคร เพื่อให้เข้าใจร่วมกัน ครู
สังเกตสมรรถนะของนักเรียนและสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
17) นักเรียนทากิจกรรมหรือใบงานตามที่ครูแนะนา
18) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
19) ครูเฉลยและบอกคะแนน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
7.11 สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2
7.12 แหล่งการเรียนรู้ ครูผู้สอน, อินเตอร์เน็ต
8. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ...........................................
9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

7.13

ผลการเรียนรู้
i. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ............................ คน คิดเป็นร้อยละ ......................................................
ii. ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ............................. คน คิดเป็นร้อยละ ......................................................
1............................................................ สาเหตุ .......................................................
2.............................................................สาเหตุ........................................................
แนวทางแก้ปัญหา.....................................................................................................
iii. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................
3................................................................................................................................
แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม.....................................................................................
..................................................................................................................................
iv. ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)
............................................................................................................................
v. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)
............................................................................................................................
vi. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)
..................................................................................................................................
vii. ผู้เรียนมีทักษะการคิด ..........................................................................................
viii. ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง............................................................

7.14
ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
7.15 ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
.......................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ..................
ลงชื่อ ......................................................
( นางสาวสุภัคษร ขาจริง )

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ความงดงามทางด้านบทประพันธ์เป็นความงามในด้านใด
ก. สุนทรียะทางท่ารา
ข. สุนทรียะทางดนตรี
ค. สุนทรียะทางขับร้อง
ง. สุนทรียะทางวรรณกรรม
2. การตีบทและการแปรแถวเป็นความงามในด้านใด
ก. สุนทรียะทางท่ารา
ข. สุนทรียะทางดนตรี
ค. สุนทรียะทางขับร้อง
ง. สุนทรียะทางวรรณกรรม
3. ราฉุยฉายพราหมณ์เป็นการราของตัวละครใด
ก. พระ
ข. นาง
ค. ยักษ์
ง. ลิง
4. การแสดงชุดใดต้องแต่งกายยืนเครื่องเทพบุตร-นางฟูา
ก. ระบาครุฑ
ข. ระบาดอกบัว
ค. ระบาเทพบันเทิง
ง. ระบาบันเทิงกาสร
5. ราย่าหรันตามนกยูงเป็นการแสดงประกอบอยู่ในละครเรื่องใด
ก. สังข์ทอง
ข. อิเหนา
ค. พระอภัยมณี
ง. สุวรรณหงส์
6. ระบาลพบุรีมีลักษณะเลียนแบบศิลปะของชาติใด
ก. ลาว
ข. พม่า
ค. เขมร
ง. อินเดีย
7. การแต่งกายในการฟูอนเล็บของคุ้มเจ้าหลวงมีสิ่งใดที่แตกต่างจากแบบพื้นเมือง
ก. สวมเล็บ
ข. สวมกาไลข้อเท้า
ค. นุ่งซิ่นยาวกรอมเท้า
ง. สวมเสื้อแขนกระบอก
8. รองเง็งเป็นการแสดงของภาคใด
ก. ภาคใต้
ข. ภาคเหนือ
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคอีสาน
9. เซิ้งไทภูเขาเป็นการแสดงที่มีจุดเด่นของท่าราในเรื่องใด
ก. อาชีพ
ข. การบูชา
ค. ประเพณี
ง. การหาอาหาร
10. รารจนาเสี่ยงพวงมาลัยเป็นการแสดงประกอบอยู่ในละครเรื่องใด

ก. อิเหนา

ข. สังข์ทอง

ค. ไชยเชษฐ์

ง. สังข์ศิลป์ชัย

11. ข้อใดคือลักษณะของละครใน
ก. แสดงตลกขบขัน
ข. ใช้คาตลาด
ค. ดาเนินเรื่องรวดเร็ว
ง. เน้นกระบวนท่าราที่งดงาม
12. เรื่องใดทีไ่ ม่สามารถนามาแสดงละครในได้
ก. อิเหนา
ข. อุณรุท
ค. สังข์ทอง
ง. รามเกียรติ์
13. ละครพันทางและละครเสภามีอะไรที่เหมือนกัน
ก. ร้องและราเอง
ข. แต่งกายตามเชื้อชาติ
ค. นาเพลงภาษามาใส่
ง. ท่าราประณีตงดงาม
ใช้คาตอบต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 14-18
ก. ละครนอก
ข. ละครเสภา
ค. ละครพันทาง
ง. ละครดึกดาบรรพ์
14. ละครประเภทใดที่เน้นการดาเนินเรื่องรวดเร็ว ตลกขบขัน.............................................................
15. ละครประเภทใดที่นาพงศาวดารของชาติต่างๆ มาแสดง................................................................
16. ละครประเภทใดที่ผู้แสดงจะต้องร้องเองราเอง.............................................................................
17. ละครประเภทใดที่นาการขับเสภามาดาเนินเรื่อง.........................................................................
18. ละครประเภทใดที่นาการละเล่นพื้นบ้านมาใส่ในละคร.................................................................
ใช้คาตอบต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 19-20
ก. ละครใน
ข. ละครนอก
ค. ละครพันทาง
ง. ละครดึกดาบรรพ์
19. ละครประเภทใดที่มีการนาเพลงภาษามาใส่ในบทละคร...............................................................
20. ละครประเภทใดที่มีบทร้องสละสลวย.........................................................................................
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
1 ง 5 ข 9 ง 13 ข
2 ก 6 ค 10 ข 14 ก
3 ก 7 ข 11 ง 15 ค
4 ค 8 ก 12 ค 16 ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

17
18
19
20

ข
ง
ค
ก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชา นาฏศิลป์ 2
รหัสวิชา ศ 22103
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาไทย เวลา 3 ชั่วโมง
............................................................................................................................. .............................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม. 2/1 อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆ กับการแสดง
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม. 2/5 เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ
ตัวชี้วัด ศ 3.2 ม. 2/1 เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ
2. ความคิดรวบยอด
การแสดงนาฏศิลป์ ของไทยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับวิชาอื่นๆ บางครั้งมีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับประเพณี วัฒนธรรมด้วย
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 บอกความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับวิชาอื่นๆ
3.1.2 บอกความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประเพณีวัฒนธรรม
3.1.3 บอกความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับศิลปะแขนงต่างๆ
3.2 ด้านทักษะ (P)
3.2.1 สามารถบอกความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นภูมิ
ปัญญาไทย
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการบูรณาการการแสดงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ

4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
a. หลักการความพอเพียง
-ความพอประมาณ คือ รู้จัก ใช้ส อย วัส ดุ อุปกรณ์ต่างๆอย่างรู้คุณค่า ตามที่ตนเองมีไ ม่
เบียดเบียนผู้อื่น
-ความมีเหตุผล คือ การคิดอย่างมีเหตุผลในการจัดการแสดงการ เลือกใช้วัสดุ อุ ปกรณ์อย่าง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด

-การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ มีความคิดสร้างสรรค์เป็น ของตนเองอย่างน่าภาคภูมิใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย ไม่ว่าผลที่ตอบกลับมาเกี่ยวกับการแสดงจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ
ก็ตาม ก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ดี
b. เงื่อนไขความพอเพียง
-ความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง คือ การได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสถานการณ์จริง เกิดเป็น
ความรู้อย่างยั่งยืน
-คุณธรรม การแบ่งปัน ช่วยเหลือ คือ มีการสอดแทรกหลักธรรมต่างๆเข้าไปในผลงาน/
ชิ้นงานของตนเองได้ คนที่เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของไทยในหัวใจก็จะมีจิตใจที่ดีงาม
อยู่ แล้ ว เมื่อมีจิ ตใจดีสิ่งดีๆก็จะตามมามากมาย รวมถึงการแบ่งปันสิ่ งของการช่ว ยเหลื อ
เอื้อเฟื้อกันและกัน มีความอดทน พยายามทางานงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง มีความเพียร
มีสติปัญญาในการทางาน
c. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือการพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น การเขียนแสดงทัศนะ
วรรณคดีวรรณกรรมและการแต่งคาประพันธ์
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ด้วยความสามัคคี ประวัติความเป็นมาของการแสดงนาฏศิลป์แต่ละชุด หน้าที่พลเมืองและ
วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์
*กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ การค้นคว้าข้อมู ลจากอินเทอร์เน็ต
การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบฉาก
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคือ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์
ประเทศอาเซียน
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คือ อารมณ์และความรู้สึก อารมณ์ต่างๆที่แสดง
ออกมากับการแสดงและการเคลื่อนไหวร่างกาย
*กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ การสารวจการละเล่นในท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
การอธิบายลักษณะของธรรมชาติรอบตัว และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และแสง สี
เสียงประกอบการแสดง
5. สาระการเรียนรู้
5.1 ด้านความรู้ (K)
5.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับวิชาอื่นๆ
5.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประเพณีวัฒนธรรม
5.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับศิลปะแขนงต่างๆความสัมพันธ์
5.2 ด้านทักษะ (P)
5.2.1 การให้เหตุผล
5.2.2 การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
5.2.3 การสรุปความรู้
5.2.4 การปฏิบัติ
5.2.5 การสาธิต
5.2.6 ประยุกต์

5.2.7 การปรับปรุง
5.2.8 การแก้ปัญหา
5.2.9 การวิเคราะห์
5.2.10 การสังเคราะห์
5.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(A)
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์
2) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3) ทักษะการนาความรู้ไปใช้
3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
1) กระบวนการปฏิบัติ
2) กระบวนการทางานกลุ่ม
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 5.1, 5.2, 5.3
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล (จุดเน้น)
-ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
-สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
-ตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียน

ความสามารถและ
ทักษะ
กล้าแสดงความคิดเห็น
ของตนเองที่แตกต่างจาก
เพื่อนๆ มีความ
กระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม และการสรุป
ความคิดรวบยอดของ
ตนเองได้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน

เครื่องมือ
-แบบประเมินบันทึก -ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
การแสดงนาฏศิลป์
เกณฑ์
-แบบประเมินการ
-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
นาเสนอผลงาน
-แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
-แบบทดสอบหลัง
เรียน

6. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1) ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับวิชาอื่นๆ
2) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
ขั้นสอน
3) ครูให้ความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับวิชาอื่นๆ

4) ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแบ่ งกลุ่ ม กลุ่ มละ 3-4 คน ค้ นคว้ าการแสดง 1 ชุด โดยอธิ บายว่า การแสดงนั้ น
เกี่ยวข้องกับวิชาใดบ้าง
เพื่อนามาอภิปรายให้เพื่อนๆในชั้นฟัง
5) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน
ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขัน้ ตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
ขั้นสรุปและการประยุกต์
6) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ
7) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็น สาคัญเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับวิชาอื่นๆ เพื่อให้
เข้าใจร่วมกัน
8) นักเรียนทากิจกรรมหรือใบงานตามที่ครูแนะนา
ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
9) ครูทบทวนเนื้อหาของบทเรียนที่ผ่านมา
ขั้นสอน
10) ครูให้ความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประเพณีวัฒนธรรม
11) ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 3-4 คน เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า การแสดงที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประเพณีวัฒนธรรม
12) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน
ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขั้นตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
13) นักเรียนออกมานาเสนอผลงานกลุ่ม
ขั้นสรุปและการประยุกต์
14) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ

15) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญเรื่อง การเปรียบเทียบละคร เพื่อให้เข้าใจร่วมกัน ครู
สังเกตสมรรถนะของนักเรียนและสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
16) นักเรียนทากิจกรรมหรือใบงานตามที่ครูแนะนา
ชั่วโมงที่ 3
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
10) ครูทบทวนเนื้อหาของบทเรียนที่ผ่านมา
ขั้นสอน
11) ครูให้ความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับศิลปะแขนงต่างๆ
12) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกายและประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การแสดงพร้อมบอกความสัมพันธ์กับศิลปะแขนงต่างๆ
13) ครูคอยสังเกตขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้
การวางแผนการทางาน
ปฏิบัติงานตามแผน
ประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันประเมินผลการทางานเป็นกลุ่มแล้วรายงานผลต่อไปนี้
การวางแผนการทางานเป็นอย่างไร
ทางานตามขั้นตอนหรือไม่
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
ลักษณะนิสัยในการทางานเป็นอย่างไร
ผลงานเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
14) นักเรียนออกมานาเสนอผลงานกลุ่ม
ขั้นสรุปและการประยุกต์
15) ครูแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่นักเรียนนาเสนอ
16) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นสาคัญเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับศิลปะแขนง
ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจร่วมกัน
17) นักเรียนทากิจกรรมหรือใบงานตามที่ครูแนะนา
18) ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
19) ครูเฉลยและบอกคะแนน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
7.1 สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2
7.2 แหล่งการเรียนรู้ ครูผู้สอน, อินเตอร์เน็ต

8. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
7.3 ผลการเรียนรู้
i. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ............................ คน คิดเป็นร้อยละ ......................................................
ii. ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน ............................. คน คิดเป็นร้อยละ ......................................................
1............................................................ สาเหตุ .......................................................
2.............................................................สาเหตุ........................................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................. ........................
iii. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................
3................................................................................................................................
แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม.....................................................................................
..................................................................................................................................
iv. ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)
............................................................................................................................
v. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)
............................................................................................................................
vi. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)
..................................................................................................................................
vii. ผู้เรียนมีทักษะการคิด ..........................................................................................
viii. ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง............................................................
7.4 ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................. ..................
.............................................................................................................................. .................
...............................................................................................................................................
7.5 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................................
( นางสาวสุภัคษร ขาจริง )

คาชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. การแสดงชุดใดเป็นการแสดงถึงการประกอบอาชีพ ง. ฟ้อนสาวไหม
2. ระบาชุมนุมเผ่าไทยไม่ได้กล่าวถึงชาติใด ข. เขมร
3. ระบาเบญจศีลน่าจะเกี่ยวข้องกับวิชาใด ก. สังคม
4. ระบาดอกไม้ไทยไม่ได้กล่าวถึงดอกไม้ใด ง. ดอกบานไม่รู้โรย
5. ดอกปาหนันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ค. ดอกลาเจียก
6. ดอกไม้ชนิดใดเป็นดอกไม้ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข. ดอกโสน
7. ข้อใดเป็นการแสดงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของภาคกลาง ข. ระบาชาวนา
8. ข้อใดเป็นการแสดงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของภาคใต้ ก. ระบาปาเต๊ะ
9. ข้อใดเป็นการแสดงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของภาคอีสาน ค. เซิ้งแหย่ไข่มดแดง
10. ข้อใดเป็นการแสดงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของภาคเหนือ ง. ระบาเก็บใบชา
11. เนื้อร้องเพลงระบาสี่ภาคไม่ได้กล่าวถึงข้อใด ก. อาชีพ
12. ผู้ที่แสดงการฟูอนในประเพณีภาคเหนือเรียกว่าอะไร ง. ช่างฟ้อน
13. ชาวพุทธเชื่อว่าการทาบุญด้วยเทียนจะได้รับผลอย่างไร ข. ชีวิตรุ่งโรจน์
14. โนราเป็นศิลปะประจาภาคใด ก. ใต้
15. ประเพณีขันโตกเป็นประเพณีของภาคใด ข. เหนือ
16. หมอลาเป็นการแสดงของภาคใด ง. อีสาน
17. ละครเป็นศิลปะของภาคใด ค. กลาง
18. การออกแบบเครื่องแต่งกายข้อใดสาคัญที่สุด ง. เหมาะสมกับชุดการแสดง
19. อุปกรณ์ที่เจ้าเงาะถือคืออะไร ค. กระบอง
20. ฉากที่ใช้ประกอบการแสดงระบาเน้นในเรื่องใด ง. เรียบง่าย

