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    บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ     โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ าเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่   วันที ่  14   เดือน   มีนาคม     พ.ศ 2565  
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
         ข้าพเจ้า นายธีระโชติ  พลชัย    ต าแหน่ง ครูพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  รายวิชาดนตรี นาฏศิลป์  รหัสวิชา 
ศ21102 ได้จัดท านวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

บัดนี้ การด าเนินการจัดท านวัตกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการจัดท านวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ตามเอกสารดังแนบ 

 

          ชื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพลงงามแสงเดือนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม โดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ปีการศึกษา 2564 

ผลการด าเนินการ 
      1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะทางภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
      2. ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์เกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้าน

ทักษะการแสดงออก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
      3. มีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์

ที่สถานศึกษาก าหนด 
     4 เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้ 

 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

                                                      (ลงชื่อ)           ครูผู้สอน 
(นายธีระโชติ  พลชัย ) 

                                                      (ลงชื่อ)           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(นายธีระโชติ  พลชัย ) 

                                                      (ลงชื่อ)           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                 (นางมัณฑนา สิงห์สุข) 
                                                      (ลงชื่อ                    รักษาการรองผู้อ านวยการ  
                                                              (นางสมพร  นาคถมยา) 

 อนุญาต            
 ควรพัฒนา/เพ่ิมเติม         

                     
                                 (นางกิษรา  เทสันตะ)                   
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

 



 
 

 
 

รายงานนวัตกรรมการศึกษา  
ชื่อเร ื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพลงงามแสงเดือนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียน
ไกรภักดีวิทยาคม โดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ปีการศึกษา 2564 
ผู้จ ัดท า  นายธีระโชติ  พลชัย    
โรงเรยีน   ไกรภักดีวิทยาคม 
ปี พ.ศ.  2565  
ประเภทนวตักรรม  

 ด้านบริหารจัดการ    ด้านหลักสูตร   ด้านจัดการเรียนรู้    
 ด้านสื่อและเทคโนโลยี   ด้านวัดและประเมินผล  

1. หลักการ  
 นาฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะแห่งการฟ้อนร า ที่มีสมมติฐานมาจากธรรมชาติ แต่ได้รับการตกแต่งและ
ปรับปรุง 
ให้งดงามยิ่งขึ้น จนก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้ดูผู้ชม โดยแท้จริงแล้วการฟ้อนร าก็คือ ศิลปะของการ
เคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น แขน ขา เอว ไหล่ หน้าตา ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ธรรมชาติที่เป็นพ้ืนฐาน
เบื้องต้นของการฟ้อนร าจึงมาจากอิริยาบทต่าง ๆ ของมนุษย์ ได้แก่ ยืน เดิน นั่ง นอน ฯลฯ ตามปกติการเดิน
ของคนเราจะก้าวเท้าพร้อมทั้งแกว่งแขนสลับกันไปเช่นเม่ือก้าวเท้าซ้ายก็จะแกว่งแขนขวาออก และเม่ือก้าวเท้า
ขวาก็จะแกว่งแขนซ้ายออกสลับกันเพ่ือเป็นหลักในการทรงตัว ครั้นเม่ือน ามาตกแต่งเป็นท่าร าขึ้น ก็กลายเป็น
ท่าเดินที่มีลีลาการก้าวเท้าและแกว่งแขน  
ให้ได้สัดส่วนงดงามถูกต้องตามแบบแผนที่ก าหนด ตลอดจนท่วงท านองและจังหวะเพลง 
 นาฏศิลป์ไทย เกิดมาจากอากัปกิริยาของสามัญชนเป็นพ้ืนฐาน ซ่ึงโดยทั่วไปมนุษย์ทุกคนย่อมมีอารมณ์    
 ต่าง ๆ ได้แก่ รัก โกรธ โศกเศร้า เสียใจ ดีใจ ร้องไห้ ฯลฯ แต่ที่น่าสังเกตก็คือ เม่ือมนุษย์มีอารมณ์อย่างหนึ่ง
อย่างใดเกิดขึ้น นอกจากจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตใจแล้วยังแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ออกมาทางกายในลักษณะ
ต่างกัน  
เช่น  รัก - หน้าตากิริยาที่แสดงออก อ่อนโยน รู้จักเล้าโลม  
 เจ้าชู้โกรธ - หน้าตาบึ้งตึง กระทืบเท้า ชี้หน้าด่าว่าต่าง ๆ  
 โศกเศร้า,เสียใจ - หน้าตากิริยาละห้อยละเหี่ย ตัดพ้อต่อว่า ร้องไห้ 
 
 สรุปได้ว่า นาฏศิลป์ไทย เกิดมาจากกิริยาท่าทางซ่ึงแสดงออกในทางอารมณ์ของมนุษย์ปุถุชน 
อากัปกิริยา 
ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นมูลเหตุให้ปรมาจารย์ทางศิลปะน ามาปรับปรุงบัญญัติสัดส่วนและก าหนดวิธีการขึ้น จน
กลายเป็นท่าฟ้อนร า โดยวางแบบแผนลีลาท่าร าของมือ เท้า ให้งดงาม รู้จักวิธีเยื้อง ยัก และกล่อมตัว ให้
สอดคล้องสัมพันธ์กันจนเกิดเป็นท่าร าขึ้น และมีวิวัฒนาการปรับปรุงมาตามล าดับ จนดูประณีตงดงาม อ่อนช้อย
วิจิตรพิสดาร จนถึงขั้นเป็นศิลปะได้ 
 นอกจากนี้ นาฏศิลป์ไทย ยังได้รับอิทธิพลแบบแผนตามแนวคิดจากต่างชาติเข้ามาผสมผสานด้วย เช่น 
วัฒนธรรมอินเดียเก่ียวกับวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องของเทพเจ้า และต านานการฟ้อนร า โดยผ่านเข้าสู่ประเทศไทย 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ ผ่านชนชาติชวาและเขมร ก่อนที่จะน ามาปรับปรุงให้เป็นรูปแบบตามเอกลักษณ์
ของไทย  
เช่น ตัวอย่างของเทวรูปศิวะปางนาฏราช ที่สร้างเป็นท่าการร่ายร าของ พระอิศวร ซ่ึงมีทั้งหมด 108 ท่า หรือ 
108 กรณะ โดยทรงฟ้อนร าครั้งแรกในโลก ณ ต าบลจิทรัมพรัม เมืองมัทราส อินเดียใต้ 



 
 

 
 

 ปัจจุบันอยู่ในรัฐทมิฬนาดู นับเป็นคัมภีร์ส าหรับการฟ้อนร า แต่งโดยพระภรตมุนี เรียกว่า คัมภีร์ภรต
นาฏยศาสตร์ ถือเป็นอิทธิพลส าคัญต่อแบบแผนการสืบสาน และการถ่ายทอดนาฏศิลป์ของไทยจนเกิดขึ้นเป็น
เอกลักษณ์ของตนเองที่มีรูปแบบ แบบแผนการเรียน การฝึกหัด จารีต ขนบธรรมเนียม มาจนถึงปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้สันนิษฐานว่า อารยธรรมทางศิลปะด้าน
นาฎศิลป์ของอินเดียนี้ได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุ ธยาตามประวัติการสร้างเทวาลัยศิวะ
นาฎราชที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1800 ซ่ึงเป็นระยะที่ไทยเริ่มก่อต้ังกรุงสุโขทัย ดังนั้นท่าร าไทยที่ดัดแปลงมาจาก
อินเดียในครั้งแรกจึงเป็นความคิดของนักปราชญ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีการแก้ไข ปรับปรุงหรือประดิษฐ์
ขึ้นใหม่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  
จนน ามาสู่การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จนน ามาสู่การประดิษฐ์ท่าทางการร่ายร าและละครไทย
มาจนถึงปัจจุบัน 
 

2. วัตถปุระสงค ์
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
 3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

 

3. วิธ ีด าเนนิการ  
1. ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22 ในเพลงร าวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
ประวัตคิวามเป็นมา 
  1.1 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง 
  1.2 เครื่องแต่งกายที่ใช้ประกอบการแสดง 
  1.3 การร้องเพลงและเคาะจังหวะประกอบเพลง 
  1.4 การปฏิบัติท่าร าประกอบเพลง 
 2. ให้นักเรียนทดสอบเพลงงามแสงเดือนตามหัวข้อที่เรียนมา และคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้และ
ทักษะความช านาญในการร าประกอบเพลงร าวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือนเพ่ือเป็นผู้ช่วยฝึกฝนและแนะน า
การร าแก่นักเรียนคนอ่ืนๆในชั้นเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
 3. นักเรียนที่มีความรู้และทักษะความช านาญในการร าประกอบเพลงร าวงมาตรฐาน เพลงงามแสง
เดือน ช่วยฝึกฝนและแนะน าการร าแก่นักเรียนคนอ่ืนๆในชั้นเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
 4. ให้นักเรียนที่มีเพ่ือนช่วยในการฝึกฝนและแนะน าการเรียน มาทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอน
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

4. สร ุปผล  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพลงงามแสงเดือนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนไกรภักดี
วิทยาคม โดยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ในวิชา
นาฏศิลป์ เรื่อง เพลงร าวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

เป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว ้ จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ ก่อนเรียนจาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.46 คิดเป็น ร้อยละ 50.42 ผลการ
ทดสอบหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 7.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.36 คิดเป็นร้อย
ละ 74.52 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 24.10 ซ่ึงพบว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 

 

5. ประโยชนท์ีไ่ดร้บั   
1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องสวยงาม 

 2. ผู้เรียนมีความม่ันใจในการปฏิบัติท่าร าเพลงงามแสงเดือน และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 
 
6. การเผยแพร ่(ถา้มี)  

   ระหว่างครูในเครือข่าย    ครูต่างเครือข่าย         ครูในโรงเรียนด้วยกัน 
 

           ลงชื่อ       ผู้รายงาน          ลงชื่อ        ผู้รับรอง 
                 (นายธีระโชติ  พลชัย )           (นางมัณฑนา  สิงห์สุข) 

                          ต าแหน่ง  ครูพิเศษ           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

                                      (ลงชื่อ)           รักษาการรองผู้อ านวยการ  
                           (นางสมพร  นาคถมยา) 

 

  อนุญาต             
  ควรพัฒนา/เพ่ิมเติม            

 

ลงชื่อ....................................ผู้รับรอง 
                            (นางกิษรา  เทสันตะ)                   

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

บรรณานุกรม 
 

ตัวอย่างแผนการจ ัดการเร ียนร ู้ท ี่ 1  
แผนการจ ัดการเร ียนร ู้ท ี่ 1  

กลุ่มสาระการเรยีนร ูศ้ ิลปะ  (สาระนาฏศิลป)์                                                  ช ั้นมัธยมศึกษาปทีี ่2                   
ชื่อหน่วยการเรยีนร ูท้ ี ่2   นาฏลลีา                                                              จ  านวน 6 ช ั่วโมง 
เร ื่อง ร  าวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดอืน                                                            เวลา  1  ช ั่วโมง                                                                                                                                       
ผู้สอน นายธรีะโชต ิ พลชยั                                     สอนวนัที่           เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 

มาตรฐาน 
ศ.3.1  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้ว ัด 

ศ.3.1  ม.4/1 มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ  
ศ.3.1  ม.4/3 ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ 

 
สาระส าคัญ 
 เพลงงามแสงเดือนเป็นการแสดงนาฏศิลป์ประเภทร า ชนิดร าหมู่ ท่าร าประดิษฐ์ขึ้นจากท่าร ามาตรฐาน
ในเพลงแม่บท ความสวยงามของการร า อยู่ที่กระบวนท่าร าที่มีลักษณะเฉพาะในเพลงและเครื่องแต่งกายไทยใน
สมัยต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบการแสดงในลักษณะการแปรแถวเป็นวงกลม 
  
จ ุดประสงค์ปลายทาง 
 นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าร าเพลงงามแสงเดือนได้อย่างถูกต้อง 
 
จ ุดประสงค์น  าทาง 

 1. นักเรียนรู้และเข้าใจท่าร าที่ใช้ในเพลงงามแสงเดือนได้อย่างถูกต้อง K 
           2. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าร าเพลงงามแสงเดือนได้ P 
           3. นักเรียนสามารถบอกคุณค่าของการปฏิบัติท่าร าเพลงงามแสงเดือนได้ A 
 

สมรรถนะของผูเ้รยีน 
 1.ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.ความสามารถในการคิด 
 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 



 
 

 
 

 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 

  1.มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการท างาน 
  4. รักความเป็นไทย 

 
สาระการเร ียนร ู้ 

 อธิบายทา่ร  าเพลงร  าแสงเดอืน  
ท่าร  าทีใ่ช ้: ท่าสอดสรอ้ยมาลา 
 
 

เน ื้อเพลง : งามแสงเดือน 

ท่าสอดสรอ้ยมาลา 

 มือซ้าย : จีบหงายที่ชายพก (ระดับหัวเข็มขัด) 

 มือขวา : ต้ังวงสูงระดับหางค้ิว (ชายต้ังวงระดับศีรษะ) เอียง
ซ้าย 



 
 

 
 

 

เน ื้อเพลง : มาเยอืนสอ่งหลา้ 

มือซ้าย : เลื่อนมือซ้ายที่จีบให้ห่างออกจากล าตัวเล็กน้อย 
แล้วปล่อยจีบเป็นมือแบหงาย  

มือขวา : มือขวาจีบคว่ า 

 

เน ื้อเพลง : งามใบหนา้เมือ่อย ูว่งร  า (ซ้ า) 

มือซ้าย : มือซ้ายพลิกข้อมือขึ้นต้ังวง  

มือขวา : มือขวาเลื่อนวงลงข้างล าตัวเล็กน้อย แล้วเปลี่ยน
จากวงเป็นจีบหงายที่ชายพก เปลี่ยนเป็นเอียงขวา ท าเช่นนี้
สลับกันซ้ายขวา 



 
 

 
 

 

 
เน ื้อเพลง : เราเลน่เพือ่สนกุ 
เปลื้องทกุขว์ายระก า 
ขอให้เลน่ฟ้อนร  า 
เพื่อสามัคคเีอย 
ผู้หญิงหมุนตัวไปทางด้านซ้ายแล้วเปลี่ยนมือ 
ค าว่า เเราเล่นเ  มือซ้ายจีบคว่ า มือขวาแบมือหงาย 
ค าว่า เเพ่ือสนุกเ มือซ้ายยกขึ้นต้ังวง มือขวาจีบหงายที่ชาย
พก เดินไปครึ่งวงกลม ๔ จังหวะ  
ค าว่า เขอให้เล่นเ มือขวาจีบคว่ า มือซ้ายแบมือหงาย 
ค าว่า เฟ้อนร าเ มือขวายกขึ้นต้ังวง มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก 

  การก้าวท้าว เริ่มก้าวเท้าซ้ายก่อน โดยเท้าที่ก้าวกับมือจีบต้องเป็นข้างเดียวกัน ให้นับการก้าวเท้า ๘ 
ครั้งจึงเปลี่ยนมือ ๑ ครั้ง และศีรษะเอียงข้างจีบเสมอ 

 
กระบวนการจ ัดกิจกรรมการเร ียนร ู้  

กิจกรรมการเร ียนร ู้  การวัดและประเมินผล  
ขั้นน  า 
    1. ครูทักทายนักเรียนและถามนักเรียนว่าชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่อง
อะไร แล้วให้นักเรียนตอบ จากนั้นครูทวนเนื้อหาของชั่วโมงที่แล้ว
ให้กับนักเรียน 
    2. จากนั้นครูเชื่อมโยงเข้าสู้บทเรียน 
         

 
- สังเกตความสนใจในการตอบ
ค าถาม 

ขั้นสอน 
      1. ครูให้นักเรียนร้องเพลงงามแสงเดือนให้ฟัง 1 รอบ 
      2. ครูอธิบายเก่ียวกับท่าร าที่ใช้ในเพลงงามแสงเดือน และให้
นักเรียนปฏิบัติตาม 
    2. ครูให้นักเรียนแบ่งคู่ร า โดยแบ่งเป็น พระ – นาง  
    3. ครูสาธิตท่าร าในวรรคแรก เริ่มจากวรรคแรก  คือ        

“งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า”  แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม
ไปเรื่อยๆ จนถึงวรรค “เพ่ือสามัคคีเอย” พร้อมกับร้องเพลงไปด้วย 
    4. เม่ือนักเรียนปฏิบัติได้แล้ว ครูให้นักเรียนปฏิบัติเอง 1 รอบ 
พร้อมกันทั้งห้อง โดยให้เดินเป็นแถววงกลมใหญ่ 1 วง และครูคอย
ก ากับติดตามนักเรียนในการปฏิบัติท่าร า พร้อมกับร้องเพลงไปด้วย 

- สังเกตความสนใจในการฟัง 
 
 
 
- สังเกตความสนใจในการฟัง และ
ความถูกต้องของท่าร า 
- สังเกตควา มถูกต้องของท่าร า 
และความสวยงาม 
- สังเกตควา มถูกต้องของท่าร า
และความสวยงาม 



 
 

 
 

กิจกรรมการเร ียนร ู้  การวัดและประเมินผล  
    5. นักเรียนปฏิบัติท่าร าพร้อมกันทั้งห้องโดยเปิดแถบบันทึกเสียง
เพลงงามแสงเดือนในปฏิบัติท่าร ารอบสุดท้าย 
ขั้นสร ุป 
    1. ครูให้นักเรียนสรุปประวัติความเป็นมาของเพลงงามแสงเดือน
และให้สรุปท่าร าที่ใช้ในการปฏิบัติท่าร าเพลงงามแสงเดือน 
    2. ครูสุ่มให้นักเรียนออกมาท าท่าสอดสร้อยมาลาหน้าชั้นเรียน 
 
    3. ครูให้นักเรียนสรุปเป็น Mind mapping เก่ียวกับความรู้ที่ได้รับ
จากเพลงงามแสงเดือน โดยให้ท าเป็นการบ้านส่งในชั่วโมงต่อไป 

 
- สังเกตความถูกต้องของการสรุป
ประเด็น 
- สั งเกตความสนใจและควา ม
ร่วมมือในการท ากิจกรรม 
 
-สังเกตจากการส่งงาน 
 

 
สื่อและแหล่งเร ียนร ู้ 
   1. ครู 
   2. แถบบันทึกเสียงเพลงงามแสงเดือน 
            3. ใบงานที่ 4  Mind mapping เรื่อง ความรู้ที่ได้รับจากเพลงงามแสงเดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

กิจกรรมเสนอแนะ                                                                                    

บันทึกความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
..................................................... ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

                           ลงชื่อ….…………………………. (ผู้ประเมิน)
                        (    นางสมพร นาคถมยา    ) 
                            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

บันทึกความเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

                                ลงชื่อ.......................................... 
                                       (นางกิษรา  เทสันตะ) 
                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บันทึกผลหลงัการเรยีนร ู ้
ผลการจัดการเรียนการสอน 
ด้านความรู้ (K) 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................. .............................
.............................................................................................................................................................................. 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหา/อุปสรรค์ 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ........................................................................... 

 
 

                                                                       ลงชื่อ…………………………………. (ผู้บันทึก) 
                                                                    ( นายธีระโชติ  พลชัย )  

 


