แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ นาฏลีลา ภาษาท่าพอเพียง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
นาฏลีลา ภาษาท่าพอเพียง 2แผน 2ชั่วโมง)
สาระสาคัญ "ราวงมาตรฐาน" เป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมา
แผนที่ 1 (1ชั่วโมง)
เรื่อง ความเป็นมาของราวงมาตรฐาน
มฐ./ตัวชี้วัด ศ3.1 ม1/2
สาระการเรียนรู้ ประวัติความเป็นมาของราวง
มาตรฐาน

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1.ความสามรถในการคิด
2.ความสามารถในการสื่อสาร
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
4.ความสามารถในการแก้ปัญหา

จาก "ราโทน" เป็นการราและการร้องของชาวบ้านซึ่งมีผู้ราทั้ง
ชายและหญิง รากันเป็นคู่ ๆ รอบ ๆ ครกตาข้าวที่วางคว่าไว้
หรือไม่ก็รากันเป็นวงกลม โดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะ ลักษณะการราและร้องเป็นไปตามความถนัด ไม่มีแบบ
แผนกาหนดไว้ คงเป็นการราและร้องง่าย ๆ มุ่งเน้นที่ความ
สนุกสนานรื่นเริงเป็นสาคัญ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.ใฝุเรียนรู้
2.อยู่อย่างพอเพียง
3.มุ่งมั่นในการทางาน
4.รักความเป็นไทย

แผนที่ 2 (1ชั่วโมง)
เรื่อง ราวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน
มฐ./ตัวชี้วัด ศ.3.1 ม1/3
สาระการเรียนรู้ ปฏิบัติท่าราเพลงรามาซิมารา

ภาระ/ชิ้นงาน
1.สอบปฏิบัติท่าราเพลงรามาซิ
มารา

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ( Backward Design)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ราวงมาตรฐาน (เพลงรามาซิมารา )
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง
1.เป้าหมายการเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ./ตัวชี้วัด ศ.3.1 ม.1/2 ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละครในการแสดง
3.1 ม. 1/3 แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ
สาระสาคัญ
"ราวงมาตรฐาน" เป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจาก
"ราโทน" เป็นการราและการร้องของชาวบ้านซึ่งมีผู้ราทั้งชาย
และหญิง รากันเป็นคู่ ๆ รอบ ๆ ครกตาข้าวที่วางคว่าไว้ หรือไม่
ก็รากันเป็นวงกลม โดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
ลักษณะการราและร้องเป็นไปตามความถนัด ไม่มีแบบแผน
กาหนดไว้ คงเป็นการราและร้องง่าย ๆ มุ่งเน้นที่ความ
สนุกสนานรื่นเริงเป็นสาคัญ เช่น เพลงช่อมาลี เพลงยวนยาเหล
เพลงหล่อจริงนะดารา เพลงตามองตา เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด
เป็นต้น ด้วยเหตุที่การราชนิดนี้มีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะ จึงเรียกการแสดงชุดนี้ว่า ราโทน ในปัจจุบันราวง
มาตรฐานมีเพลงทั้งหมด 10 เพลง ซึ่งได้นาเพลงงามแสงเดือน
มาสอนในคาบนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการร้องและทักษะ
การราในการแสดงนาฏศิลป์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.อธิบายท่าที่ใช้ในการราวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน (K)
2.ฝึกปฏิบัติราวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน (P)
3.เห็นคุณค่าของราวงมาตรฐาน (A)
สาระการเรียนรู้
1 ความรู้
- ราวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน
2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
- การให้เหตุผล
- การสรุปความรู้ การปฏิบัติ /การสาธิต การประยุกต์ การ
จัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
สมรรถนะสาคัญ
1.ความสามารถในการสื่อสาร
๒.ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการแก้ปัญหา: มีการวางแผนแก้ปีญหาทาให้
งานสาเร็จ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.หลักฐานการเรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน นาฏลีลาภาษาท่าพอเพียง
การวัดประเมินผล :
ประเด็น
วิธีการ
เครื่องมือ
ด้าน K

-ตรวจชิ้นงาน

-แบบประเมิน
ชิ้นงาน

ด้าน P

สังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานเป็นราย
กลุ่ม
สังเกต
พฤติกรรม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ทางานเป็นราย
กลุ่ม
แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ด้าน A

เกณฑ์
ประเมิน
ร้อยละ 60
ผ่านเกณฑ์
ระดับ
คุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
ระดับ
คุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

2
1

ชื่อแผนเทคนิตพื้นฐานในการ
จัดการแสดง

3
3.กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้:วิธีสอนแบบอภิปรายและวิธีการสอนโดย
การลงมือปฏิบัติ
สื่อการเรียนรู/้ แหล่งเรียนรู้ :
1.บัตรคา
2. ราวงมาตรฐาน เพลงรามาซิมารา
4.อินเตอร์เน็ต
เวลา: 1 ชั่วโมง

แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ราวงมาตรฐาน (เพลงรามาซิมารา) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 1 ชั่วโมง
3.กิจกรรมการเรียนรู้:วิธีสอนแบบอภิปรายและวิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ
1.ครูแจกเนื้อเพลงงามแสงเดือนให้นักเรียนทุกคน แล้วพานักเรียนร้องเพลงรามาซิมารา พร้อมปรบมือ
ประกอบ จากนั้นครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการราวงมาตรฐาน ให้นักเรียนผลัดกันตอบตามความเป็นจริงครู
ถามนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้(เงื่อนไขความรู้)
- นักเรียนเคยราวงมาตรฐานหรือไม่ นักเรียนชอบเพลงไหนมากที่สุด จานวนกี่เพลง(ความมีเหตุผล)
- นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าราเพลงราวงมาตรฐานด้วยวิธีใดบ้าง (เงื่อนไขความรู้)
- ทาไมนักเรียนถึงต้องรู้จักราวงมาตรฐาน(ความมีเหตุผล , การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)
โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคาถามเพื่อให้เกิดความสนใจเรียนรู้
ใช้ชุดคาถาม Q1 - Q3
2.ครูอธิบายนักเรียนถึงเรื่อง ราวงมาตรฐาน ประโยชน์ของราวงมาตรฐาน และวิธีการวางแผนในการฝึกฝนท่า
ราทั้งซักถามนักเรียน และเขียนบนกระดานดา
-นักเรียนมีวิธีฝึกท่าราได้อย่างไร (ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี )
-การราวงมาตรฐานมีประโยชน์อย่างไร(เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม)
-นักเรียนมีการวางแผนการฝึกซ้อมท่าราวงมาตรฐานที่ดีได้อย่างไร(เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี )
ใช้ชุดคาถาม Q4 –Q6
3.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ร่วมกันการราวงมาตรฐาน ประโยชน์ของการราวงมาตรฐาน และวิธีการ
วางแผนการฝึกปฏิบัติท่าราวง
-นักเรียนมีวิธีการในการฝึกปฏิบัติท่าราได้ โดยสามารถปฏิบัติทั้งท่าราและร้องเพลงได้อย่างไร (
เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี )
-ประโยชน์ของการนาท่าราในเพลงราวงมาตรฐานไปประดิษฐ์ท่าราทาให้
เกิดผลอย่างไร(ความ
พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มิติเศรษฐกิจ )
5. ครูให้นักเรียนประดิษฐ์ท่าราโดยใช้ท่าราในเพลงราวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือนคนละ 1 ชิ้น (เงื่อนไข
ความรู้ มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม)
6. นักเรียนแต่ละคนออกมาแสดงท่าราหน้าชั้นเรียน แล้วครูและนักเรียนช่วยกันเลือกผลงานที่ดีที่สุดออกเป็น
ตัวอย่าง
7.ครูมอบหมายให้นักเรียนประดิษฐ์ท่าราของตนเองเป็นเวลา5วันเพื่อให้มีท่าราพร้อมเพลงประกอบ(เงื่อนไข
ความรู้ เงื่อนไขคุณธรรมความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี )

ใช้ชุดคาถาม Q7 – Q8

แผ่นที่ 4 ชุดคาถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ราวงมาตรฐาน( เพลงรามาซิมารา ) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน
Q1 นักเรียนรู้จักราวงมาตรฐานหรือไม่ นักเรียนสามารถราวงมาตรฐานได้หรือไม่ จานวนกี่เพลง
(ความมีเหตุผล)
Q2นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าราเพลงราวงมาตรฐานด้วยวิธีใดบ้าง วิธีใดบ้าง (เงื่อนไขความรู้)
Q3 ทาไมนักเรียนถึงต้องรู้จักราวงมาตรฐาน(ความมีเหตุผล , การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน
Q4 นักเรียนมีวิธีฝึกฝนท่าราได้อย่างไร(ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี )
Q5การฝึกฝนท่าราวงมาตรฐานมีประโยชน์อย่างไร(เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม)
Q6 นักเรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายในการฝึกซ้อมท่าราวงมาตรฐานได้อย่างไร(เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไข
คุณธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี )
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน
Q7นักเรียนมีวิธีการในการราวงมาตรฐาน โดยสามารราและร้องเพลงไปด้วยได้อย่างไร ( เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี )
Q8ประโยชน์ของการร้องและราวงมาตรฐานจะทาให้
เกิดผลอย่างไร(ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มิติ
เศรษฐกิจ )

แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ราวงมาตรฐาน(เพลงรามาซิมารา) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 1
ชั่วโมง
ครูผู้สอนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน
คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
1.มีความรักความเมตตากับศิษย์
2.ราวงมาตรฐาน
2.มีความยุติธรรม
3.การวางแผน
3.มีความรับผิดชอบ
4.มีวินัยตรงต่อเวลา
ประเด็น
เนื้อหา
เวลา
การจัด
กิจกรรม

พอประมาณ
-เนื้อหาการวางแผนการฝึกท่า
รา สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดเหมาะสมกับเวลาที่
กาหนดและวัยของผู้เรียน
-กาหนดเนื้อหาในแต่ละ
กิจกรรมเหมาะสมกับกิจกรรม
เนื้อหา วัยของผู้เรียน

มีเหตุผล
-เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวาง
แผนการใช้ฝึกซ้อมท่าราอย่าง
เข้าใจและนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
-จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามที่
ออกแบบไว้

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-สรุปเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย
-เรียงเนื้อหาตามลาดับการเรียนรู้

-วางแผนการใช้เวลาในการทางาน
ได้เหมาะสม กาหนดไว้เกิน
เล็กน้อยเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในขณะทากิจกรรม
สือ่ /อุปกรณ์ -จานวนใบเนื้อเพลง ใบงาน -เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม -เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการ
และวัสดุอุปกรณ์ เหมาะสม ให้บรรลุวัตถุประสงค์
จัดกิจกรรม
กับกิจกรรม และมีปริมาณ
-ผู้เรียนฝึกทักษะการคิด
-มีลาดับขั้นตอนการใช้สื่อและเก็บ
เพียงพอกับจานวนนักเรียน วิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบ
แหล่งเรียนรู้ -เลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
-เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการ -เตรียมห้องการเรียนรู้ จัดเตรียม
เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น ห้อง เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า
ความพร้อม
ศูนย์สังคมศึกษา
-ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ประเมินผล -จัดทาแบบประเมินผลงาน
-ต้องการประเมินผลการเรียนรู้ -วางแผนการจัดการเรียนรู้/
และประเมินพฤติกรรมได้
ตามเปูาหมาย
ประเมินตามขั้นตอนของกิจกรรม เหมาะสมกับเปูาหมายการ
แบบประเมินมีการตรวจสอบความ
เรียนรู้
เที่ยงตรงในการวัดตามตัวชี้วัด

แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ราวงมาตรฐาน (เพลงรามาซิมารา) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง
6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้
ความรู้ที่นักเรียนจะต้องมีก่อน
คุณธรรมของนักเรียนที่จะทาให้การเรียนรู้สาเร็จ
1.ความรู้เรื่องราวงมาตรฐาน
1.ความรับผิดชอบ
2.ราวงมาตรฐานเพลงรามาซิมารา
2.ความมุ่งมั่นในการทางาน
3.การประดิษฐ์ท่ารา
3.แบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
พอประมาณ
1.นักเรียนรู้จักการวางแผนการฝึกฝน
ท่าราที่มีอยู่
2.ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ท่ารา
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

มีเหตุผล
1.ผู้เรียนรู้จักใช้ท่าราอย่างเป็น
ประโยชน์
2.นักเรียนสามารถนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ ตอบคาถามในชุดคาถาม
ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
1.มีการวางแผนการทางานอย่าง
รอบคอบให้ทันตามกาหนดเวลา
2.เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
3.ระมัดระวังรอบคอบในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้ปลอดภัย

6.2 ผู้เรียนจะเรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้
ด้าน
องค์ประกอบ
ความรู้
(K)

ทักษะ
(P)

ค่านิยม
(A)

วัตถุ

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
สังคม
สิ่งแวดล้อม

-มีความรู้ในการใช้ท่ารา
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
-รู้วิธีใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างประหยัดคุ้มค่า

-รู้จักหาความรู้เรื่อง
การใช้จ่ายและการ
ออมจากผู้รู้ ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

-วางแผนการใช้ท่าราที่ -มีทักษะการอยู่
เหมาพะสม
ร่วมกันกับผู้อื่น มี
-โดยนาท่าราที่มีอยู่แล้ว การช่วยเหลือกัน
มาประดิษฐ์ท่าราที่
ไเหมาะสม
-ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการ
แสดงนาฏศิลป์
-นักเรียนภูมิใจใน
ชิ้นงานที่ทาขึ้น

เห็นคุณค่าของ
ความสามัคคี
เห็นความสาคัญ
ของความพอเพียง

วัฒนธรรม

มีความรู้ในการใช้
วัสดุจากธรรมชาติ
และวัสดุที่เหลือใช้
มาประดิษฐ์ชิ้นงาน

มีความรู้เรื่องการออม
และนาไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต

-มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์วาง
แผนการใช้ท่ารา
-รู้จักนาท่าราที่มีอยู่
ใช้มาสร้างสรรค์ท่า
ราใหม่
-เห็นคุณค่าของการ
รา

-ปฏิบัติตนเป็นผู้บริโภคที่
รอบคอบในการคิดท่ารา
-รู้จักวางแผนการใช้ท่า
ราสร้างนิสัยให้รักความ
เป็นไทย
-เกิดความภูมิใจใน
ชิ้นงานท
-สร้างนิสัยรักการความ
เป็นไทย

