
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รายวิชาศิลปะ12  รหัสวิชา ศ21102 

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง นักแสดงและผู้ชม   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เร่ืองนักแสดงและผู้ชม      เวลา 2 ช่ัวโมง  

สอนโดย  นางสาววาสนา นนตา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด 

นาฏศิลป์ 

สาระที่ 1 นกัแสดงและผูช้ม 
    มาตรฐาน ศ3.1  เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่า

นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

   มฐ ศ 3.1. (1)  อธิบายอิทธิพลของนกัแสดงช่ือดงัที่มีผลต่อการโนม้นา้วอารมณ์หรือ  
              ความคิดของผูช้ม 
        (4) ใชท้กัษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง 
        (5) ใชเ้กณฑง่์ายๆ ที่ก  าหนดให้ในการพจิารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเนน้  
               เร่ืองการใชเ้สียง การแสดงท่าทาง และการเคล่ือนไหว    

 
   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกนัการทุจริต” 

คุณลกัษณะที่ 1 ทกัษะกระบวนการคิด 
   มฐ ศ 3.1. (1)  อธิบายอิทธิพลของนกัแสดงช่ือดงัที่มีผลต่อการโนม้นา้วอารมณ์หรือ  
              ความคิดของผูช้ม 
        (4) ใชท้กัษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง 
        (5) ใชเ้กณฑง่์ายๆ ที่ก  าหนดให้ในการพจิารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเนน้  
               เร่ืองการใชเ้สียง การแสดงท่าทาง และการเคล่ือนไหว    

 



               
สาระส าคญั 

 เกียรติคุณสูงสุดที่นกัแสดงไดรั้บการประกาศยกยอ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ นกัแสดงมีอิทธิพลต่อเยาวชน

ทั้งทางบวกและทางลบ  

 ผูช้มและผูแ้สดงต่างเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการแสดง ผูช้มที่ดีควรรู้จกักาลเทศะในการชม ส่วนผู ้

แสดงที่ดีควรฝึกฝนตนเองในดา้นเทคนิคการแสดง รูปแบบการแสดงยอ่มพฒันาไปตามสภาพการเปล่ียนแปลง

และปัจจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

        1. อธิบายอิทธิพลของนกัแสดงที่มีผลต่อการโนม้นา้วความคิด (K) 
        2. วเิคราะห์ วจิารณ์ สังเคราะห์เร่ืองที่อ่านและเรียนไดอ้ยา่งมีเหตุผล (P) 
      3. ประเมินค่าเร่ืองที่อ่านเพือ่น าความรู้ ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ (P) 

        4. เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงคโ์ดยใชภ้าษาเรียบเรียงถูกตอ้ง  มีขอ้มูลและ
สาระส าคญัชดัเจน (P) 
        5. เขียนแผนผงัใยแมงมุม WEB DIAGRAM สรุปความรู้ที่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (P) 
        6. มีเจตคติที่ดีต่อการแกไ้ขปัญหาการท างานเด่ียวและงานกลุ่มโดยไม่ล าเอียงและมีความยติุธรรม (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. อิทธิพลของนกัแสดงต่อผูช้มที่เป็นเยาวชน 

2. นกัแสดงที่ประสบความส าเร็จ 

3. การเป็นผูช้ม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซ่ือสตัยสุ์จริต 

2. มีวนิยั  

3. ใฝ่เรียนรู้ 

4. มุ่งมัน่ในการท างาน 

5. มีจิตสาธารณะ 



 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

1. กระบวนการคิด 

2. มีวนิยั 

3. มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 

4. มีความพอเพยีง 

5. มีจิตสาธารณะ 

 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

 

ช้ินงาน / ภาระงาน (หลกัฐานร่องรอยแสดงความรู้) 

1. กิจกรรมวเิคราะห์ตวัตน คน้หาความสุจริต 

2. กิจกรรมจบัประเด็นสุจริต ฝึกคิดเช่ือมโยง 

3. กิจกรรมวเิคราะห์สุจริต วนิิจปัญหา 

4. กิจกรรมทศันาตวัอยา่ง สร้างเจตคติ 

5. กิจกรรมประยกุตใ์ชใ้นชีว ีสร้างวถีิสุจริตธรรมสู่ชุมชน 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นน า  ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมที่ 1 แสดงท่วงท่าบอกความดี  โดยใหน้กัเรียนน าปฏิญญาโรงเรียน

สุจริตมาแสดงท าท่าประกอบอยา่งนกัแสดงไดแ้สดงบทบาทใหเ้ขาไดช้มและช่ืนชอบ 

  ครูถามค าถามนกัเรียน เพือ่ใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดวเิคราะห์จากเน้ือเพลงวา่ “จากเพลง

สุจริตทีแ่สดงท่าทางขา้งตน้ นกัเรียนคิดวา่คุณลกัษณะใดบา้งที่บ่งบอกความสุจริต” 

แนวค าตอบของนกัเรียน “การคิดดี ความซ่ือสตัย ์ความมีวนิยั ความพอเพยีง มีจิตสาธารณะ” 

 ขั้นทบทวน  เม่ือนกัเรียนเขา้ใจความสุจริตจากปฏิญญาโรงเรียนสุจริตแลว้  ครูใหน้กัเรียนท า

กิจกรรม วเิคราะห์ตวัตน คน้หาความสุจริต โดยใหน้กัเรียนออกแบบท่าทางใหเ้ขา้กบัหวัขอ้ที่คิดท าแผนที่



ความคิด (Mind Mapping) เร่ืองความสุจริตของฉันเป็นทา่ร าหรือแสดงเป็นบทละครเหมือนนกัแสดงที่ตน

ช่ืนชอบ 

 ขั้นสอน   ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมปลูกฝังชีว ีวิถีสุจริตชน โดยแจกใบความรู้  ตอนที่ 1 ความหมาย

และประเภทของการทุจริต ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ดว้ยตนเอง แลว้ท ากิจกรรมที่ 4 จบัประเด็นสุจริต ฝึก

คิดเช่ือมโยง โดยใหน้กัเรียนสรุปความรู้ที่ไดจ้ากการศึกษาในใบความรู้ น าเสนอเป็นแผนผงัใยแมงมุม 

(WEB DIAGRAM)  

 ขั้นฝึกทักษะ เม่ือนกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัความหมายและประเภทของการทุจริตแลว้ ครูใหน้กัเรียน

ท ากิจกรรมที่ 5 จบัประเด็นสุจริต โดยยกข่าวการทุจริต ใหน้กัเรียนอ่านข่าว 5 นาที แลว้จบัใจความส าคญั 

ตอบค าถามในกิจกรรม หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนน าประเด็นใจความส าคญัที่ไดจ้ากการอ่านข่าว มาท า

กิจกรรมที่ 6 วิเคราะห์สุจริต วนิิจปัญหา โดยให้นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

ข่าวขา้งตน้ วา่เป็นปัญหาการทุจริตที่มีสาเหตุ จากอะไร ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร และมีแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าวอยา่งไร  ถา้น าไปปฏิบติัในชีวติจริง จะเกิดผลอยา่งไร และถา้ไม่ปฏิบติัจะเกิดผลอยา่งไร 

ระดมความคิดกนัใชเ้วลา 15 นาที จากนั้นใหน้กัเรียนท ากิจกรรมที่ 7 ตกผลึกความคิด ลิขิตสุจริตอยา่ง

สร้างสรรค ์เป็นการทดสอบความเขา้ใจวา่นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความคิดจากการเรียนรู้เร่ืองความทุจริต

กบัประสบการณ์ไดอ้ยา่งไร 

 ข้ันสรุป ใหน้กัเรียนน าความรู้จากกิจกรรมที่ 6 วิเคราะห์สุจริต วนิิจปัญหา โดยท าเป็นกลุ่ม มาสรุป

และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน กลุ่มละ 3 นาที 

 ขั้นสร้างเจตคติ ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมที่ 9 ทศันาตวัอยา่ง สร้างเจตคติ โดยวเิคราะห์ข่าว 

แนวโนม้เด็กไทย ริเป็นมาเฟีย  รีดไถ เสพ-คา้ยา  

 ขั้นน าไปใช้ ครูแบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่ม โดยใหน้กัเรียนท ากิจกรรมที่ 10 ประยกุตใ์ชใ้นชีวี สร้างวถีิ

สุจริตธรรมสู่ชุมชน โดยใหน้กัเรียนเลือกรูปแบบในการสร้างส่ือประชาสมัพนัธใ์นชุมชน โดยท านอก

ชัว่โมงเรียน แลว้ติดตามประเมินผลงานของนกัเรียน 

 ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเพือ่วดัความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ จากการเรียนรู้
หลกัสุจริตธรรม จ านวน 10 ขอ้ แลว้เฉลยค าตอบ  
 

 ส่ือการเรียนรู้ 

  แบบฝึกพฒันาการอ่าน คิด แบบฝึกวเิคราะห์ข่าวสาร  

 



การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 1. วิธีการวัดและประเมนิผล 

  - ทดสอบก่อนเรียน 

- ท  ากิจกรรมในชุดแบบฝึก 

- สงัเกตพฤติกรรมการท างาน     

  

2. เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

  - แบบทดสอบก่อนเรียน 

  - แบบประเมินกิจกรรมแบบฝึกทกัษะ  

- แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 3. เกณฑ์การประเมิน 

  - เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

       คะแนนระหวา่ง 9-10 อยูใ่นเกณฑ ์  ดีมาก 

        คะแนนระหวา่ง 7-8   อยูใ่นเกณฑ ์  ดี 

       คะแนนระหวา่ง 5-6   อยูใ่นเกณฑ ์  พอใช ้

        คะแนนระหวา่ง 3-4   อยูใ่นเกณฑ ์  ปรับปรุง 

-  เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบฝึกทกัษะตามทีก่  าหนดในแบบฝึกทกัษะ  

  -  เกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมนกัเรียน ผา่นเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

 

กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้ 

 - จดักิจกรรมจดัท าส่ือประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มูลการทุจริตต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 



ความคดิเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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

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

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

 

                ลงช่ือ……………………………………… 

            (…………………………………….) 

               หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้……………………… 

 

ความคดิเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

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

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

 

                ลงช่ือ………………………………….… 

        ( ………………………………….. ) 

                 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 

 

ความคดิเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

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

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

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

 อนุมตัิ ใชส้อนได ้

 ไม่อนุมติั  ควรปรับปรุง         

  ลงช่ือ…………………………………………… 

           ( ………………………………… ) 

        ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกรวดวทิยาคาร 

 



 

ข้อสังเกตจากการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 

 ปัญหาหรืออุปสรรคการเรียนรู้ 

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

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

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

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

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

 
 
                                                     ลงช่ือ                                             ผูป้ระเมิน 

                                                 (………………………………………..) 
                                                           ต  าแหน่ง…………………..……………. 
                                                           วทิยฐานะ……………………………….. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


