แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพืน้ ฐาน

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิ ลปะ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551

กวีชาติ ย์ จันทร์แพง
ศศลักษณ์ ไชยตา

สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัติ

คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้
กําหนดมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่างๆ เพื่อให้สถานศึกษานําไปใช้เป็ นกรอบทิศทางใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วางแผนจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผู้เรียนให้ม ี
ความรูค้ วามสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชี้วดั ที่กําหนดให้ พร้อมทัง้
ดําเนินการวัดประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพตามหลักการของหลักสูตร เพื่อให้เกิดผลสําเร็จตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรปู การศึกษาไทย ดังนัน้ ขัน้ ตอนการนํ าหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบตั จิ ริงในชัน้ เรียนของ
ครูผสู้ อน จึงจัดเป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้บรรลุตามเป้ าหมายของหลักสูตร
บริษทั อักษรเจริญทัศน์ อจท. จํากัด จึงจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิ ชาดนตรี-นาฏศิ ลป์ ชัน้ มัธยม
ศึ กษาปี ที่ 2 (ฉบับประกันฯ) เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็ นแนวทางวางแผนจัดการเรียนรู้แก่ ผู้เรียน โดยจัดทําเป็ น
หน่ วยการเรียนรูอ้ ิงมาตรฐานและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ (Backward
Design) ทีม่ ุ่งเน้ นกระบวนการคิดและการประกันคุณภาพผูเ้ รียน ช่วยให้ผปู้ กครองและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถมันใจในผลการเรี
่
ยนรูแ้ ละคุณภาพของผู้เรียนทีม่ หี ลักฐานตรวจสอบผล
การเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
คณะผู้จดั ทําหน่ วยการเรียนรู้องิ มาตรฐาน ได้ดําเนินการออกแบบการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบที่สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) กําหนดขึน้ เพื่อเป็ นเอกภาพเดียวกันตามองค์ประกอบต่อไปนี้

องค์ประกอบของหน่ วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
หน่ วยการเรียนรู้ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชัน้

เวลาเรียน

1. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
3.2 สาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ (ถ้ามี)
4. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. ชิน้ งาน/ภาระงาน (รวบยอด)
7. การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมินก่อนเรียน
(ทําแบบทดสอบก่อนเรียน ประจําหน่ วยการเรียนรู้
7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7.3 การประเมินหลังเรียน
(ทําแบบทดสอบหลังเรียน ประจําหน่ วยการเรียนรู้
7.4 การประเมินชิน้ งาน/ภาระงาน (รวบยอด)
8. กิจกรรมการเรียนรู้
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

)
)

ชัวโมง
่

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ที่
เรื่อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

ชัน้
เวลาเรียน

1. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
2. ตัวชีว้ ดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
3.2 สาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ (ถ้ามี)
4. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. กิจกรรมการเรียนรู้
วิ ธีสอนและขัน้ ตอนการจัดกิ จกรรม
7. การวัดและการประเมินผล
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

คําถามกระตุ้นความคิ ด

ชัวโมง
่

คํานํา (ต่อ)
ผู้สอนสามารถนํ าแผนการจัด การเรียนรู้เล่มนี้ ไปเป็ นคู่มอื วางแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบ
การใช้หนังสือเรียน รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 (ฉบับประกันฯ) ทีท่ างบริษทั จัดพิมพ์จาํ หน่ าย
โดยออกแบบการเรียนรู้ (Instructional Design) ตามหลักการสําคัญ คือ

1 หลักการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
หน่ วยการเรียนรูแ้ ต่ละหน่ วย จะกําหนดมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ไว้เป็ นเป้ าหมายในการจัดการเรียน
การสอน ผูส้ อนจะต้องศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตัวชีว้ ดั ทุกข้อว่า ระบุให้ผูเ้ รียนต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร และต้องสามารถลงมือปฏิบตั อิ ะไรได้บ้าง และผลการเรียนรูท้ ่เี กิดขึน้ กับผู้เรียน
ตามมาตรฐานตัวชีว้ ดั นี้จะนํ าไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นใดแก่ผเู้ รียน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

ผูเ้ รียนรูอ้ ะไร
ผูเ้ รียนทําอะไรได้

นําไปสู่
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2 หลักการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
เมื่อผู้สอนวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานตัวชี้วดั และได้กําหนดเป้ าหมายการจัดการเรียนการสอน
เรียบร้อยแล้ว จึงกําหนดขอบข่ายสาระการเรียนรูแ้ ละแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผเู้ รียนลงมือปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ตอนของกิจกรรมการเรียนรูท้ อ่ี อกแบบไว้จนบรรลุตวั ชีว้ ดั ทุกข้อ

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูเ้ รียน

เป้ าหมาย
การเรียนรู้
และการพัฒนา
คุณภาพ
ของผูเ้ รียน

หลักการจัดการเรียนรู้
เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
เน้นพัฒนาการทางสมอง
กระตุน้ การคิด
เน้นความรูค้ ่คู ุณธรรม

3 หลักการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ส่มู าตรฐานตัวชี้วดั
เมือ่ ผูส้ อนกําหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้แล้ว จึงกําหนด
รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะฝึ ก ฝนผู้เรียนให้เ กิด การเรียนรู้บรรลุ ผ ลตามมาตรฐาน
ตัวชี้วดั โดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรูท้ ่สี อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูท้ ่เี ป็ นเป้ าหมายในหน่ วยนัน้ ๆ เช่น
กระบวนการเรีย นรู้แ บบบู รณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการเรีย นรู้ด้ว ยตนเอง กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสยั
กระบวนการปฏิบตั ิ กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ กระบวนการทางสังคม ฯลฯ กระบวนการเรียนรู้
ที่มอบหมายให้ผู้เ รียนลงมือ ปฏิบตั ินัน้ จะต้ อ งนํ าไปสู่ก ารเสริมสร้างสมรรถนะสํ าคัญ และคุ ณ ลัก ษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเ้ รียนตามสาระการเรียนรูท้ ก่ี ําหนดไว้ในแต่ละหน่ วยการเรียนรู้

4 หลักการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละหน่ วย ผูส้ อนต้องกําหนดขัน้ ตอนและวิธ ี
ปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจน โดยเน้นให้ผเู้ รียนได้ลงมือฝึกฝนและฝึกปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด ตามแนวคิดและวิธกี ารสําคัญ คือ
1) การเรี ย นรู้ เป็ น กระบวนการทางสติปั ญ ญา ที่ผู้ เ รีย นทุ ก คนต้ อ งใช้ ส มองคิด และทํ า ความเข้า ใจ
ในสิง่ ต่ างๆ ร่วมกับการลงมือปฏิบตั ิ ทดลองค้นคว้า จนสามารถสรุปเป็ นความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
สามารถนําเสนอผลงาน แสดงองค์ความรูท้ เ่ี กิดขึน้ ในแต่ละหน่ วยการเรียนรูไ้ ด้

2) การสอน เป็ นการเลือกวิธกี ารหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในหน่ วยนัน้ ๆ และที่สําคัญคือ
ต้องเป็ นวิธกี ารที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องเลือกใช้วธิ กี ารสอน เทคนิคการสอน และ
รูปแบบการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรูไ้ ด้อย่างราบรื่นจนบรรลุ
ตัวชีว้ ดั ทุกข้อ
3) รูปแบบการสอน ควรเป็ นวิธกี ารและขัน้ ตอนฝึ กปฏิบตั ิท่สี ่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถคิด
อย่างเป็ นระบบ เช่น รูปแบบการสอนตามวัฏจักรการสร้างความรู้แบบ 5E รูปแบบการสอนโดยใช้
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ รูปแบบการสอนแบบ CIPPA Model รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักร
การเรียนรูแ้ บบ 4MAT รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค JIGSAW, STAD, TAI, TGT
เป็ นต้น
4) วิ ธีการสอน ควรเลือกใช้วธิ กี ารสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน ความถนัด ความสนใจ และ
สภาพปั ญหาของผูเ้ รียน วิธสี อนทีด่ จี ะช่วยให้ผเู้ รียนบรรลุผลการเรียนรูต้ ามตัวชีว้ ดั ในระดับผลสัมฤทธิ ์
ที่สูง เช่น วิธกี ารสอนแบบบรรยาย การสาธิต การทดลอง การอภิปรายกลุ่มย่อย การแสดงบทบาท
สมมติ การใช้ก รณีต ัว อย่า ง การใช้ส ถานการณ์ จํา ลอง การใช้ศู นย์ก ารเรีย น การใช้บ ทเรีย นแบบ
โปรแกรม เป็ นต้น
5) เทคนิ คการสอน ควรเลือกใช้เทคนิ คการสอนที่ส อดคล้อ งกับวิธ ีการสอน และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อ หาในบทเรียนได้ง่ายขึ้น สามารถกระตุ้นความสนใจและจูง ใจให้ผู้เรียนร่ว มปฏิบตั ิกิจกรรมการ
เรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เทคนิคการใช้ผงั กราฟิ ก (Graphic Organizers) เทคนิคการใช้คําถาม
เทคนิ คการเล่านิทาน การเล่นเกม การใช้ต ัวอย่างกระตุ้นความคิด การใช้ส่ ือ การเรียนรู้ท่นี ่ าสนใจ
เป็ นต้น
6) สือ่ การเรียนการสอน ควรเลือกใช้ส่อื หลากหลายกระตุ้นความสนใจ และทําความกระจ่างให้เนื้อหา
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และเป็ นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูบ้ รรลุตวั ชีว้ ดั อย่างราบรื่น
เช่น สื่อสิง่ พิมพ์ เอกสารประกอบการสอน แถบวีดทิ ศั น์ แผ่นสไลด์ คอมพิวเตอร์ VCD LCD Visualizer
เป็ นต้น ควรเตรียมสื่อให้ครอบคลุมทัง้ สื่อการสอนของครูและสื่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน

5 หลักการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับตรวจสอบ
เมื่อผู้สอนวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ รวมถึงกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนไว้เรียบร้อยแล้ว
จึงนําเทคนิควิธกี ารสอน วิธจี ดั กิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูไ้ ปลงมือจัดการเรียนการสอน ซึง่ จะนํ าผูเ้ รียน
ไปสู่ ก ารสร้างชิ้น งานหรือ ภาระงาน เกิด ทัก ษะกระบวนการและสมรรถนะสํ าคัญ ตามธรรมชาติว ิชา รวมทัง้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้บรรลุต ามมาตรฐานการเรียนรู้แ ละตัวชี้วดั ที่เ ป็ นเป้ าหมายของหน่ วยการเรียนรู้
ตามลําดับขัน้ ตอนการเรียนรูท้ ก่ี ําหนดไว้ ดังนี้

จากเป้ าหมายและหลักฐาน
คิ ดย้อนกลับสู่จดุ เริ่ มต้น
ของกิ จกรรมการเรียนรู้

เป้ าหมายการเรียนรู้ของหน่ วย
หลักฐานชิน้ งาน/ภาระงาน
แสดงผลการเรียนรูข้ องหน่ วย
4 กิจกรรม คําถามชวนคิด
3 กิจกรรม คําถามชวนคิด

2 กิจกรรม คําถามชวนคิด
1 กิจกรรม คําถามชวนคิด

จากกิ จกรรมการเรียนรู้
ทีละขัน้ บันไดสู่หลักฐาน
และเป้ าหมายการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ นอกจากจะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงแล้ว จะต้อง
ฝึ กฝนกระบวนการคิดทุกขัน้ ตอน โดยใช้เทคนิคการตัง้ คําถามกระตุ้นความคิด และใช้ระดับคําถามให้สมั พันธ์
กับ เนื้ อ หาการเรีย นรู้ต ัง้ แต่ ร ะดับ ความรู้ ความจํา ความเข้า ใจ การนํ า ไปใช้ การวิเ คราะห์ การสัง เคราะห์
และการประเมินค่า นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจบทเรียนอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังเป็ นการเตรียมความ
พร้อ มเพื่อ สอบ O-NET ซึ่ง เป็ นการทดสอบระดับชาติท่ีเ น้ นกระบวนการคิด ระดับ วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ด้ว ย
และในแต่ละแผนการเรียนรูจ้ งึ มีการระบุคําถามเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนไว้ด้วยทุกกิจกรรม ผู้เรียนจะได้
ฝึกฝนวิธกี ารทําข้อสอบ O-NET ควบคู่ไปกับการปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรูต้ ามตัวชีว้ ดั ทีส่ ําคัญ

6 การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพจากหน่ วยงานภายนอก (สมศ. รอบที่ 3)
ในปี การศึกษา 2554 ถึง 2558 สถานศึกษาทุกแห่งต้องเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. ในรอบที่ 3 ตามตารางเปรีย บเทียบด้านคุ ณ ภาพผู้เ รียนตามมาตรฐานการศึก ษาขัน้ พื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2553
กระทรวงศึกษาธิ การ
(ด้านคุณภาพผูเ้ รียน 6 มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รียนมีสุขภาวะทีด่ แี ละมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ทีพ่ งึ ประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าํ เป็ น
ตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้และมีเจตคติ
ทีด่ ตี ่ออาชีพสุจริต

มาตรฐานเพื่อการประเมิ น
คุณภาพภายนอก รอบสาม
(ด้านคุณภาพผูเ้ รียน 5 ตัวบ่งชี้หลัก)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้ รียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้ รียนมีความใฝ่ รู้ และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทําเป็ น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของผูเ้ รียน

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่ วยจะครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ 2551 พร้อมทัง้ ออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล รวมทัง้ แบบบันทึกผลการเรียนรูด้ า้ นต่างๆ
ไว้ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน และตัวบ่งชี้ท่ตี ้องรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
เช่ น แบบบันทึก ผลด้า นการคิด วิเ คราะห์ ด้า นการอ่ านและแสวงหาความรู้ ด้า นสมรรถนะและคุ ณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็ นต้น ผู้สอนสามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประกอบ
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Reports) จึงมันใจอย่
่
างยิง่ ว่า การนํ าแผนการจัดการ
เรียนรู้ฉ บับปรับปรุง ใหม่ไ ปเป็ นแนวทางจัด การเรียนการสอนตามแผนการสอนที่จดั ทําเป็ นรายคาบไว้อ ย่าง
ละเอียด จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาทุกประการ
คณะผูจ้ ดั ทํา

สารบัญ
หน้ า
∗
∗
∗
∗

การพัฒนาศักยภาพการคิ ดของผูเ้ รียน
คําอธิ บายรายวิ ชา
โครงสร้างรายวิ ชา
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

พิเศษ 1-19
พิเศษ
20
พิเศษ 21-22
พิเศษ 23-26

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1

ดนตรีกบั สังคมและวัฒนธรรม

1-49

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2

ความรู้ท ั ่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3

ทักษะดนตรีไทย

102-167

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4

ความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับดนตรีสากล

168-216

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5

ทักษะดนตรีสากล

217-272

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 6

ดนตรีกบั อาชีพทางด้านดนตรี

273-314

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 7

ความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับนาฏศิ ลป์

315-370

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 8

การแสดงนาฏศิ ลป์ ไทยมาตรฐาน

371-429

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 9

การแสดงนาฏศิ ลป์ พืน้ เมือง

430-483

50-101

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 10 ความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับการละคร

484-543

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 11 การแสดงละคร

544-588

การพัฒนาศักยภาพการคิดของผูเ้ รียน
โดย เอกริ นทร์ สี่มหาศาล
1 การคิ ดและกระบวนการคิ ด
การคิดเป็ นพฤติกรรมการทํางานทางสมองของมนุ ษย์ในการเรียบเรียงข้อมูลความรูแ้ ละความรูส้ กึ นึกคิดที่
เกิดจากกระบวนการเรียนรูผ้ ่านการดู การอ่าน การฟั ง การสังเกต การสัมผัส และการดึงข้อมูลความรูท้ บ่ี รรจุอยู่
ในสมองเดิมตามประสบการณ์การเรียนรูท้ ถ่ี ูกสังสมมา
่
ทักษะการคิดจึงเป็ นพฤติกรรมที่มนุ ษย์แสดงการกระทําออกมาได้อย่างชัดเจนมองเห็นเป็ นรูปธรรม เช่น
พฤติกรรมการสังเกต แสดงออกด้วยการเพ่งดูอย่างพินิจพิเคราะห์ หรือพฤติกรรมการเปรียบเทียบ เป็ นการนํ า
ลักษณะของสิง่ ของตัง้ แต่สองอย่างขึน้ ไปมาเปรียบเทียบกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิง่ เหมือนหรือสิง่ ต่าง เป็ นต้น
ดังนัน้ การคิดจึงเป็ นพฤติกรรมซับซ้อนที่มลี กั ษณะแยกย่อยแตกต่างกันไป เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดไตร่ตรองโดยใช้วจิ ารณญาณ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทํางานของร่างกาย ประสาท
สัมผัสทัง้ 5 และการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่รบั รูเ้ ข้ามาใหม่กบั ข้อมูลเก่าที่ถูกบรรจุอยู่ในคลังสมองของคนเรา
ตลอดเวลา
หากเปรียบเทียบการทํางานของระบบคอมพิว เตอร์ก ับสมองมนุ ษ ย์ห รือ อาจเปรียบได้ก ับสมองคนกับ
สมองกลจะพบว่า การทํางานของสมองคน ประกอบด้วยความชาญฉลาด 3 ลักษณะ คือ
1. ความสามารถในการเรียนรู้และสืบค้ น (Tactical Intelligence) ทัง้ ในรูปแบบการสังเกต การค้นหา
การซักถาม การทดลองปฏิบตั ิ เป็ นต้น
2. ความสามารถในการแยกแยะคุณค่ า (Emotional Intelligence) ทัง้ ในรูปแบบการตัดสิน การลงมติ
การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ว ิจารณ์ ด้วยอารมณ์ ความรู้สกึ ที่เห็นด้วย หรือต่ อต้าน หรือวางเฉย
เป็ นต้น
3. ความสามารถในการประมวลเนื้ อ หาสาระ (Content Intelligence) จากเรื่อ งราวที่เ รีย นรู้ใ หม่
ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมทีถ่ ูกจัดเก็บอยู่ในสมอง โดยผ่านกระบวนการกลันกรอง
่
และสังเคราะห์
เป็ น ความรู้ใ หม่ ที่มกั ประกอบไปด้ว ยความเข้า ใจ เหตุ ผ ล และทัศ นคติ ทัง้ ในเชิง บวกหรือ เชิง ลบ
ซึ่งความรูส้ กึ นึกคิดต่อเรื่องราวต่างๆ นี่เอง ที่สมองกลของคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานได้เหมือน
สมองของมนุ ษย์
การฝึ กฝนกระบวนการเรียนรูแ้ ก่ ผู้เรียนจึงต้องกระตุ้นการทํางานและเสริมสร้างความสามารถของสมอง
ทัง้ 3 ด้านที่กล่าวมา จึงจะบังเกิดผลการเรียนรูท้ ่สี มบูรณ์ คือ บังเกิดความรู้ความเข้าใจที่มคี วามชัดเจนยิง่ ขึ้น
บังเกิดความชํานาญในทักษะและการปฏิบตั ไิ ด้คล่องแคล่วขึน้ และที่สําคัญบังเกิดค่านิยมคุณธรรมที่งอกงามขึน้
ในจิตใจของผูเ้ รียน
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2 การสร้างศักยภาพในการคิ ดของสมอง
การจัดการเรียนการสอนตามจุดหมายของการปฏิรปู การเรียนรูท้ ศวรรษที่ 2 และเป้ าหมายการเรียนรูข้ อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดมุ่งหมายสําคัญ คือ การฝึ กฝนให้ผูเ้ รียนมีความสามารถ
ในการคิดและการเรียนรู้ ผูส้ อนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้สมั พันธ์กบั กระบวนการทํางานทางสมองของผูเ้ รียน
(Brain-Based Learning : BBL) โดยฝึ กฝนพฤติกรรมการคิดระดับต่างๆ ตามลําดับทักษะกระบวนการคิดทีเ่ ป็ น
แกนสําคัญ (Core Thinking Processes) ดังนี้
1. การสังเกตลักษณะของสิง่ ต่างๆ
2. การสังเกตและระบุความเหมือน
3. การสังเกตและจําแนกความแตกต่าง
4. การจัดหมวดหมูส่ งิ่ ของหรือตัวอย่างทีเ่ ข้าพวก
5. การระบุสงิ่ ของและจําแนกตัวอย่างทีไ่ ม่เข้าพวก
6. การเปรียบเทียบและระบุขอ้ มูลความรูไ้ ด้ถูกต้อง
7. การค้นหาสิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะหมวดหมูเ่ ดียวกัน
8. การรวบรวมและจัดลําดับสิง่ ของตามขนาด
9. การรวบรวมและจัดลําดับเหตุการณ์ตามกาลเวลา
10. การยกตัวอย่างและการกล่าวอ้าง
11. การสรุปความหมายจากสิง่ ทีอ่ ่านหรือฟั ง
12. การสรุปความหมายจากสิง่ ทีส่ งั เกตและพบเห็น
13. การวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์
14. การวิเคราะห์รปู แบบและจัดลําดับความสําคัญ
15. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสร้างความรูค้ วามคิด
16. การนําเสนอข้อมูลความรูค้ วามคิดเป็ นระบบ
17. การแยกแยะข้อเท็จจริง และรายละเอียดทีเ่ ป็ นความคิดเห็น
18. การนิยามและการสรุปความ
19. การค้นหาความเชื่อพืน้ ฐานและการอ้างอิง
20. การแยกแยะรายละเอียดทีเ่ ชื่อมโยงสัมพันธ์กนั และการใช้เหตุผล
21. การคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลความรูจ้ ากเรือ่ งทีอ่ ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ
22. การตัง้ สมมติฐานและการตัดสินใจ
23. การทดสอบสมมติฐาน อธิบายสาเหตุและผลทีเ่ กิดขึน้
24. การพินิจพิเคราะห์ ทําความกระจ่าง และเสนอความคิดทีแ่ ตกต่าง
25. การคิดริเริม่ สร้างสรรค์ การจัดระบบและโครงสร้าง
26. การออกแบบสร้างสรรค์และการประยุกต์ดดั แปลง
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รูปแบบการคิดทัง้ 26 ประเภทนี้ ผูส้ อนสามารถนํ ามาสร้างเป็ นจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบตั แิ ละแสดงพฤติกรรมการคิดตามลําดับเนื้อหาการเรียนรู้ เหมาะสมกับ
วัยและจิตวิทยาการเรียนรู้ ตัง้ แต่ระดับช่วงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1-3 ประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 และระดับมัธยมศึกษา
ปี ท่ี 1-6 ซึ่งจะสะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนว่า ผู้เรียนมีความสามารถคิดคล่อง คิดละเอียด คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง
คิดหลากหลาย และคิดสร้างสรรค์แ ตกต่างกันไปตามคุณลักษณะและภูมหิ ลังประสบการณ์ การเรียนรู้ท่สี งสม
ั่
อยูใ่ นสมองเดิมของผูเ้ รียนแต่ละคน

3 การพัฒนากระบวนการคิ ด
การคิดเป็ น คิดคล่ อง คิดได้ชดั เจน จนสามารถคิดเป็ น ปฏิบตั ิเ ป็ น และแก้ปัญหาได้ จะมีลกั ษณะเป็ น
กระบวนการการพัฒนาการคิดแก่ผู้เรียน จึงเป็ นการสอนกระบวนการและฝึ กฝนวิธกี ารอย่างหลากหลายที่เป็ น
ปั จจัยส่งเสริมเกือ้ กูลกัน คือ
1. การสร้างความพร้อมด้านร่างกาย นับตัง้ แต่การรับประทานอาหาร ดื่มนํ้ า การหายใจ การผ่อนคลาย
การฟั งเสียงดนตรีหรือฟั งเพลง การบริหารสมองด้วยการบริหารร่างกายอย่างถูกวิธ ี
2. การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้ออํานวยต่อการคิด การเสริมแรงให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง
3. การจัดกิจกรรมและการสร้างเนื้อหาการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมต่อการฝึกฝนวิธกี ารคิดรูปแบบต่างๆ โดยใช้
การเรียนรูก้ ระตุน้ ผ่านการสอนและการฝึกทักษะการคิด
4. การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมการคิดตามทฤษฎีต่างๆ ที่ผ่านการวิจยั และพัฒนา
มาแล้ว เช่ น ทฤษฎีพ หุ ปัญ ญา ทฤษฎีก ารสร้า งความรู้ หลัก เสริมสร้า งความเป็ น พหู สู ต และหลัก
โยนิโสมนสิก ารของพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมบูรณาการการสอนกับการฝึ กทักษะการคิดในกลุ่ ม
สาระต่างๆ และการเรียนรูผ้ ่านการทําโครงงาน เป็ นต้น
5. การใช้เทคนิควิธกี ารทีส่ ่งเสริมพัฒนาการคิดของผูเ้ รียน สอดแทรกในบทเรียนต่างๆ เช่น เทคนิคการใช้
คําถาม การอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ การทําผังกราฟิ ก แผนภูมคิ วามรู้ ผังมโนทัศน์ และการ
ใช้กจิ กรรมบริหารสมอง (brain gym) เป็ นต้น ซึ่งมีผู้พฒ
ั นาเทคนิควิธกี ารเหล่านี้และได้รบั ความนิยม
อย่างแพร่หลายในสถานศึกษาต่างๆ
หมายเหตุ : การสร้างศักยภาพการคิดผ่านการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ่สี ่งเสริมการคิดให้แก่ผู้เรียนเป็ น
หัว ใจสํ า คัญ อย่ า งยิ่ง ของการปฏิรูป การศึก ษา และยัง ใช้เ กณฑ์ป ระเมินวิท ยฐานะครู รวมทัง้ มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานของวิชาชีพครู โปรดศึกษาวิธกี ารออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ่เี น้ นกระบวนการคิด จากคู่มอื ครูและ
แผนการจัด การเรียนรู้อิง มาตรฐาน ทุ ก กลุ่ม สาระการเรียนรู้แ ละทุ ก รายวิชา ที่จดั พิม พ์เ ผยแพร่โ ดย บริษัท
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จํากัด และศึกษาค้นคว้าจาก www.aksorn.com ได้ตลอดเวลา
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จุดเน้ นการพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้ รียน
ตามนโยบายปฏิ รปู การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
ม.4-6

ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์

ม.3
ม.2
ทักษะการคิ ด
ขัน้ สูง

ม.1

ป.6

ทักษะการคิ ด
ขัน้ พืน้ ฐาน

ป.5
ป.4
ป.3
ป.2

ป.1

ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน
ทักษะการสรุปลงความเห็น

ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการนําความรูไ้ ปใช้
ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ
ทักษะการตัง้ คําถาม ทักษะการให้เหตุผล

ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจําแนกประเภท
ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุ่ม

ที่มา : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2553. แนวทางการนําจุดเน้ นการพัฒนาผูเ้ รียนสู่การปฏิ บตั ิ .
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
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ทักษะการคิดที่นํามาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนในแต่ละระดับชัน้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ม.4-6

ทัก ษะการเปรียบเทียบ ทัก ษะการจัดกลุ่ ม ทัก ษะการคัดแยก ทัก ษะการเชื่อ มโยง
ทักษะการนํ าความรูไ้ ปใช้ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการตัง้ เกณฑ์ ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

ม.3

ทัก ษะการสํารวจ ทัก ษะการจัด กลุ่ ม ทัก ษะการรวบรวมข้อ มูล ทัก ษะการคัด แยก
ทัก ษะการแปลความ ทัก ษะการตีค วาม ทัก ษะการนํ า ความรู้ไ ปใช้ ทัก ษะการให้
เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์

ม.2

ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการคัดแยก ทักษะการระบุ ทักษะ
การเชื่อ มโยง ทัก ษะการนํ า ความรู้ไ ปใช้ ทัก ษะการวิเ คราะห์ ทัก ษะการประเมิน
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์

ม.1

ทัก ษะการเปรียบเทียบ ทักษะการเชื่อ มโมง ทักษะการนํ าความรู้ไ ปใช้ ทัก ษะการ
รวบรวมข้อ มูล ทัก ษะการจําแนกประเภท ทัก ษะการจัด กลุ่ ม ทัก ษะการวิเ คราะห์
ทักษะการทําให้กระจ่าง ทักษะการประเมิน ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2553. แนวทางการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
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