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************************************** 

น าเสนอโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน สุทองหล่อ 

PART A: ข้อมูลหน่วยพัฒนาครู  

 นิติบุคคล - บริษัทเขียวยั่งยืน จ ากัด 

PART B: ระดับช่วงช้ันในการพัฒน     

 ระดับช่วงชั้น  ประถมศึกษา     

PART C: ค าส าคัญสะท้อนกิจกรรมการพัฒนา  

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
1. การออกแบบการเรียนรู้ 1.  Instructional Design 
2. การสอนในศตวรรษท่ี 11 2. 21st Century Teaching  
3. การประดิษฐ์ท่าร า   3. Creating Dancing Styles 
4. ประถมศึกษา 4. Primary Education 
5. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5. Professional Learning Community - PLC 
6. ศาสตร์ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต 6. Life Skills Development 

 

PART D: ข้อก าหนดลักษณะของหลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :     หลักสูตรการสร้างสรรค์ลีลาท่าร าส าหรับครูนาฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ :   Creative Dancing for Primary Education Teachers 

2. ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร  

ระดับพ้ืนฐาน (Basic Level) 

3. ข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ประธานหลักสูตร: ชื่อ  นางรสริน       นามสกุล   สุทองหล่อ  
หมายเลขบัตรประชาชน     3800800021905      อายุ   58  ปี 
 วิทยฐานะ/ ต าแหน่งทางวิชาการ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 คุณวุฒิสูงสุด  Ed. D. สาขาวชิาที่ส าเร็จ   Education Management 
 
กรรมการ ชื่อ นางวรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน    : 3102200803129 อายุ   40  ปี 



แบบเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน     บริษัทเขียวยั่งยืน จ ากัด 

2 
 

คุณวุฒิสูงสุด  Ed. D. สาขาวิชาที่ส าเร็จ   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต นาฏยศิลป์ไทย 
 
 

4. ระบุพื้นฐานความรู้/ประสบการณ์และเงื่อนไขของครูที่จะเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 
1. ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
2. เป็นผู้สอนสาระนาฏศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษา 
3. เป็นผู้จัดกิจกรรมทางนาฏศิลป์ในงานต่างๆของโรงเรียนและมีทักษะทางนาฏศิลป์สามารถร าวง

มาตรฐานได้อย่างน้อย 3 เพลง 
4. ครูผู้สอนสาระต่างๆในระดับประถมศึกษาที่สนใจและมีทักษะทางนาฏศิลป์สามารถร าวงมาตรฐานได้

อย่างน้อย 3 เพลง 
5. ค าส าคัญท่ีเป็นค าแทนหลักสูตร ที่ท าให้ครูสามารถสืบค้นหาหลักสูตรได้โดยง่าย  

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
1. ลีลาท่าร า 1. Dancing  
2. การประดิษฐ์ท่าร า 2. Inventing dancing styles 
3. นาฏศิลป์ 3. Fine dance 
4. ประถมศึกษา 4. Primary Education 
5. การจัดการเรียนรู้ 5. Learning management 

 

6. หลักการและท่ีมาของหลักสูตร   

ครูเป็นบุคคลส าคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา เพราะครูเป็นกลุ่มบุคคลด่านหน้าและเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาครูให้มีทักษะต่างๆที่จ าเป็นในวิชาชีพและเท่าทันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
เพราะครูต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส าหรับครูผู้สอน
นาฏศิลป์ในระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์โดยตรง ครูอาจจะยังขาดความรู้
พ้ืนฐานและหลักการทางนาฏศิลป์ที่ถูกต้อง รวมถึงการน าหลักการทางนาฏศิลป์มาประยุกต์ใช้ในการสอนทั้ง
ในส่วนของทฤษฎีและปฏิบัติ และการสร้างสรรค์ชุดการแสดงต่างๆ ซึ่งดนตรีและนาฏศิลป์เป็นศาสตร์หนึ่งที่
เป็นเอกลักษณ์ของไทยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมส าคัญที่สะท้อนความเป็นชาติไทย   

ดังนั้นการพัฒนาครูผู้สอนนาฏศิลป์เพ่ือให้มีความรู้ในวิชาที่สอน เรียนรู้ทักษะส าคัญต่างๆใน
ศตวรรษที่ 21 และน าความรู้ไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้งเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู้ 
และคุณธรรม โดยยึดธรรมชาติของผู้เรียนและธรรมชาติของวิชา ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย รู้จักการปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการและทักษะของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนน าพลังการเรียนรู้
ที่มีอยู่ในตัวมาใช้ให้มากที่สุด ฝึกให้ผู้เรียนคิดหลากหลายรูปแบบ ฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องตามขั้นตอนแล้วฝึกหา
วิธีการ รูปแบบที่เป็นของตนเอง ครูนาฏศิลป์นอกจากจะต้องมีความรู้ ในศาสตร์และทักษะพ้ืนฐานทาง
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นาฏศิลป์ที่ดีแล้วยังจะต้องมีความรู้ในการสร้างสรรค์ชุดกิจกรรมนาฏศิลป์เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร อีกทั้งการน าเอาความรู้และทักษะต่างๆมาสร้างสรรค์ชุดการแสดงไปใช้ในโอกาส
และเทศกาลต่างๆของชุมชน นอกจากนี้ครูนาฏศิลป์ยังสามารถน าความรู้ไปต่อยอดสร้างความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพให้กับตนเองได้ต่อไปในอนาคต  

อนึ่ง จากการสอบถามครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค จ านวน 979 คน พบว่า ครู
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส่วนใหญ่ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ในสาระที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
และนาฏศิลป์ มีปัญหาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น และมีความต้องการระดับ
มากในการเข้ารับอบรมความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาที่ตัวเองรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ผสานลีลา ท่าร่ายร าต่าง ๆ ให้เข้ากับเสียงจังหวะดนตรีได้อย่างสอดคล้อง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกผ่านเสียงดนตรีและการ
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทเขียวยั่งยืน จ ากัด (Lasting Green Co. Ltd.) ซึ่งเป็น
บริษัทที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในด้านต่าง ๆ มาเป็นอย่างดี จึงน าเสนอ
หลักสูตร “การสร้างสรรค์ลีลาท่าร าส าหรับครูนาฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษา” ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการน าความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและห้องเรียนของตนเองต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1. ด้านความรู้ 
1.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์ที่ถูกต้อง 
1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการทางนาฏศิลป์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์

การแสดง 
1.3 การออกแบบการเรียนรู้นาฏศิลป์ทั้งด้านเนื้อหาทฤษฎีและการปฏิบัติ 
1.4 หลักการสร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลป์ 
2. ด้านทักษะปฏิบัติ 
2.1 สามารถน าหลักการทางนาฏศิลป์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
2.2 สามารถออกแบบการเรียนรู้ด้วยการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับทักษะของผู้เรียน 
2.3 สามารถสร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลป์ใหม ่ๆ ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 
3. ด้านลักษณะความเป็นครู 
3.1  เสริมสร้างความมีวินัยและความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน 
3.2 เสริมสร้างความตระหนักในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน              

ในตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.3 พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูในด้านความเสียสละ และการอุทิศตนเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน        

ตามเป้าหมายของหลักสูตรและการศึกษาของชาติ 
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8. ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ด้านความรู้ (Knowledge) 
2. ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) 
3. ด้านความเป็นครู (Attribute) 

9. ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของการเรียนรู้ของครู  
1. ร้อยละของระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร  
2. ระดับคุณภาพของชิ้นงานรวบยอดที่เกิดข้ึนในระหว่าง/หลังการอบรม อยู่ในระดับดี 
3. ร้อยละของคะแนนสอบวัดความรู้หลังเสร็จสิ้นการอบรม ระดับความถี่ของพฤติกรรมระหว่างการอบรม

ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการรับความรู้ ความมีวินัย ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม  มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการอบรมครบทุกกิจกรรม 
ทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความรู้ ทักษะปฏิบัติ 

 
10. กรอบแนวคิดของหลักสูตร  

 

 

 

 

11. ระบุกรอบแนวคิดของหลักสูตร  
1. ด้านความรู้ (Knowledge) 
2. ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) 
3. ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attribute) 

12. หัวข้อสาระการอบรม  
1. ด้านความรู้ ได้แก่ 

ครูผู้สอน 
- จบ ป.ตรี  

- สอน/ได้รับ
มอบหมายให้สอน
นาฏศิลป์ระดบัชัน้
ประถมศกึษา 
-เป็นผู้จดักิจกรรม
ทางดนตรีนาฏศิลป์
ในงานตา่งๆของ
โรงเรียน 
-เป็นผู้สนใจ 

เข้าสู่กระบวนการ
อบรม 

-ทดสอบก่อนการ
อบรม 
- ฟังการบรรยาย 
- ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
- อภิปรายแสดงความ 
  คิดเห็น 

  สาระการอบรม
ความรู้  ความรู้ความเข้าใจ

ในหลักการ แนวคิดพื้นฐาน
ทางนาฏศิลป์ การออกแบบ
การรียนรู้และหลกัการ
สร้างสรรค์ชุดการแสดง 

ทักษะปฏิบัติ การปฏิบัติ
นาฏศิลป์ การน าหลกัการมา
ประยุกต์กจิกรรมและการ
สร้างสรรค์ชุดการแสดง
นาฏศิลป ์

ความเป็นครู ความมีวินยั
ความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง ความเสียสละและการ
อุทิศตนเพื่อศิษย ์

 

 

 

ทางนาฏศิลป์ 

การประเมินผล 

-ทดสอบหลงัอบรม 

-พฤติกรรม/ความ

ร่วมมือระหวา่งอบรม 

-ระยะเวลาในการอบรม 

-ชิน้งาน/ภาระงานรวบ

ยอด 

 
การติดตามหลังการอบรม 

-การสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกับผู้บริหารและตัวครู
ในการปฏิบัติตาม ID Pland และ
น าใช้ใน PLC 
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1.1 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ความรู้และหลักการพื้นฐานทางนาฏศิลป์ 
1.2 การออกแบบการเรียนรู้นาฏศิลป์ทั้งด้านเนื้อหาทฤษฎีและการปฏิบัติ 
1.3 หลักการสร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลป์ 

2. ด้านทักษะปฏิบัติ ได้แก่ 
2.1 ทักษะพ้ืนฐานตามหลักการทางนาฏศิลป์ 
2.2 สามารถสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
2.3 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนาฏศิลป์กับดนตรีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2.4 สามารถออกแบบการเรียนรู้ด้วยการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับทักษะของผู้เรียน 
 

3. ด้านลักษณะความเป็นครู ได้แก่ 
3.1 การเสริมสร้างความมีวินัยและความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน 
3.2 การเสริมสร้างความตระหนักในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น   ในตัว

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.3 การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูในด้านความเสียสละ และการอุทิศตนเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนตาม

เป้าหมายของหลักสูตรและการศึกษาของชาติ 
1. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 1  “การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21กับการเรียนการสอนกิจกรรม

นาฏศิลป์” 

1   ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม ทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี 21 

2 วิธีการอบรม การบรรยายประกอบ Power Point  ระดมความคิดและการแบ่งกลุ่ม
อภิปรายในประเด็นทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21กับการเรียนการสอนกิจกรรมนาฏศิลป์ 

3   แผนการจัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อที่ 1  

1.1 น าเข้าสู่การอบรมด้วยการตั้งประเด็นค าถามเก่ียวกับการเรียนรู้ใน ศต.ที่ 21 
1.2 การบรรยายประกอบ Power Point ในหัวข้อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการส าคัญของการเรียนรู้ใน ศต. ที่ 21 
1.4 อภิปรายทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ที่สัมพันธ์กับดนตรีและนาฏศิลป์  
1.5 แบ่งกลุ่มอภิปรายทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี 21 กับการเรียนการสอนกิจกรรม 
      นาฏศิลป์ 

2. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 2  ความรู้พ้ืนฐานทางนาฏศิลป์  

1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม     นาฏศิลป์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย โดยจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานที่มาของ
นาฏศิลป์ จะท าให้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาและประเภทของนาฏศิลป์ดียิ่งขึ้น 
 2. วิธีการอบรม   การบรรยายประกอบ Power Point และการร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และอภิปรายสรุปสาระส าคัญ 
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3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรม 
 บรรยายประกอบ Power Point ในหัวข้อความรู้พ้ืนฐานทางนาฏศิลป์ 
3.1 ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและสรุปสาระส าคัญ 

3. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 3 หลักการพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์ 
 1.ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม   นาฏยศัพท์  และภาษาท่านาฏศิลป์ เป็นศัพท์ 
เฉพาะที่ใช้ในการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ เพ่ือสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเป็น
หลักการพ้ืนฐานของนาฏศิลป์ ที่น าไปใช้ในการสร้างสรรค์ลีลาท่าร าและชุดการแสดง
นาฏศิลป์ 

                          2.วิธีการอบรม การน าเสนอวีดิทัศน์นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ และการสาธิต 
                                 ประกอบการฝึกปฏิบัติ  
                          3.แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  

4.1  น าเสนอวีดิทัศน์เก่ียวกับนาฏยศัพท์ 
4.2  สาธิตนาฏยศัพท์พร้อมให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์ 
4.3  น าเสนอวีดิทัศน์เก่ียวกับภาษาท่านาฏศิลป์ 
4.4  สาธิตภาษาท่านาฏศิลป์พร้อมให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติภาษาท่านาฏศิลป์ 
4.5 สุ่มตัวอย่างการน าเสนอภาษาท่านาฏศิลป์ง่ายๆ 
4.6 ร่วมกันสรุปสาระส าคัญเก่ียวกับนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ 

4.  ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 4  แนวทางการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรม
นาฏศิลป์ 
  1.ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  เทคนิคการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ 
     กิจกรรมนาฏศิลป์มีหลายรูปแบบ ทั้งนี้สิ่งส าคัญท่ีน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ได้แก่ 
     หลักการทางนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์ กระบวนการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
     โดยมีแรงบันดาลใจที่ต้องการสร้างสรรค์เป็นแรงกระตุ้น 

2.วิธีการอบรม    
น าเสนอตัวอย่างการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์โดยแรงบัลดาลใจ 
ท านองเพลง และลีลาท่าทางจากพ้ืนเมืองภาคเหนือ  

3.แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  
3.1 น าเสนอวีดิทัศน์กิจกรรมนาฏศิลป์ภาคเหนือ 
3.2  อธิบายแนวคิดที่น ามาใช้ในการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์

ภาคเหนือ 
3.3  สาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ภาคเหนือ 
3.4  สุ่มกลุ่มตัวอย่างน าเสนอกิจกรรมที่ได้ฝึกปฏิบัติ 

                     5  ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 5  แนวทางการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์  
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1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  เทคนิคการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ 
                              กิจกรรมนาฏศิลป์มีหลายรูปแบบ ทั้งนี้สิ่งส าคัญท่ีน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ได้แก่ 
                               หลักการทางนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์ กระบวนการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
                               โดยมีแรงบันดาลใจที่ต้องการสร้างสรรค์เป็นแรงกระตุ้น 
                         2. วิธีการอบรม น าเสนอตัวอย่างการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์โดยแรง 
                             บันดาลใจจากจังหวะ ท านองเพลง และลีลาท่าทางจากพ้ืนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

3แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  
3.1 น าเสนอวีดิทัศน์กิจกรรมนาฏศิลป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.2  อธิบายแนวคิดที่น ามาใช้ในการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.3  สาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.4 สุ่มกลุ่มตัวอย่างน าเสนอกิจกรรมที่ได้ฝึกปฏิบัติ  

6 ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 6   เช่นเดียวกับหัวข้อที่ 4 

1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม. .เช่นเดียวกับหัวข้อที่ 4 
2. วิธีการอบรม   

น าเสนอตัวอย่างการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์โดยแรงบันดาลใจจาก
จังหวะ ท านองเพลง และลีลาท่าทางจากพ้ืนเมืองกลาง 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  
3.1 น าเสนอวีดิทัศน์กิจกรรมนาฏศิลป์ภาคกลาง 
3.2 อธิบายแนวคิดที่น ามาใช้ในการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์ภาค

กลาง 
3.3  สาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ภาคกลาง 
3.4 สุ่มกลุ่มตัวอย่างน าเสนอกิจกรรมที่ได้ฝึกปฏิบัติ   

 
  

7. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 7   เช่นเดียวกับหัวข้อท่ี 4  
   1.ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  เช่นเดียวกับหัวข้อที่ 4   

        2.วิธีการอบรม   
น าเสนอตัวอย่างการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์โดยแรง 

                             บันดาลใจจากจังหวะ ท านองเพลง และลีลาท่าทางจากพ้ืนเมืองภาคใต้   
3.แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  

3.1 น าเสนอวีดิทัศน์กิจกรรมนาฏศิลป์ภาคใต ้
                3.2 อธิบายแนวคิดท่ีน ามาใช้ในการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์ภาคใต ้

3.3สาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ภาคใต ้
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3.4สุ่มกลุ่มตัวอย่างน าเสนอกิจกรรมที่ได้ฝึกปฏิบัติ   
  

8. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที ่8   แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์กิจกรรม
นาฏศิลป์(จับฉลากหัวข้อที่ก าหนด) 

1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  กิจกรรมนาฏศิลป์เป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะ
รวมถึงการน าเอาประสบการณ์ ความรู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องหลักการทางนาฏศิลป์มา
ประยุกต์ใช้และจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจึงจะท าให้เกิดทักษะ และประสบ
ความส าเร็จ 

2. วิธีการอบรม มอบหมายกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรม
นาฏศิลป์ โดยวิทยากรจะคอยให้ค าแนะน า 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  
3.1  แบ่งกลุ่มผู้อบรมตามจ านวนที่เหมาะสม 
3.2  จับฉลากหัวข้อที่จะใช้เป็นโจทย์ในการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรม
นาฏศิลป์ 
3.3 ฝึกการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์โดยมีวิทยากรคอยให้
ค าแนะน า  
3.4  แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์ 
3.5 ร่วมกันอภิปรายและสรุปเทคนิคการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์  
3.6 วิทยากรน าเสนอเทคนิคและแนวทางในการสอนกิจกรรมนาฏศิลป์ในระดับ
ประถมศึกษา 

9. กิจกรรมการติดตาม หรือการท างานร่วมกับครูหลังการพัฒนา   

1.การสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริหารและตัวครูในการปฏิบัติตาม  
  ID Pland และน าใช้ใน PLC 

10. วิทยากร:  
1.  ผศ.ดร.รสริน สุทองหล่อ  (ค.บ. นาฏศิลป์,กศ.บ. การอุดมศึกษา, Ed.D. Educational  
      Administration) 
2.  ผศ.วรพรรณ กีรานนท์ (ปม.ช. นาฏศิลป์ชั้นสูง, ศษ.บ นาฏศิลป์, ค.ม.การอุดมศึกษา) 
3.  ผศ.ดรุณี สัจจากุล  (ปม.ช. นาฏศิลป์ชั้นสูง,กศ.บ.ภาษาไทย ) 
4. ดร.สุดา เชิดเกียรติกุล ( ศป.บ. นาฏยศิลป์ตะวันตก, MA.Cultural Management,  
     ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 
5. ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ ( ศป.บ. นาฏยศิลป์,ศป.ม. นาฏยศิลป์, ศศ.ด. นาฏยศิลป์) 

11. จ านวนครูที่อบรมต่อรุ่น: หลักสูตรระดับพ้ืนฐาน จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 100 
คน/ กลุ่ม (เนื่องจากเน้นทักษะการปฏิบัต) 

12. วิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร:  
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1. ประเมินจากการเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 

2. ประเมินระหว่างการอบรม โดยการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการ
อบรมรับความรู้ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและให้ความร่วมมือในการ
ลงมือปฏิบัติในทุกกิจกรรม 

3. ประเมินจากชิ้นงานรวบยอดที่เป็นงานเดี่ยว และงานกลุ่มในการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์
กิจกรรมนาฏศิลป์ที่ได้รับมอบหมาย 

4. ประเมินด้วยการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
1. ตารางกิจกรรมการอบรมในแต่ละวัน (ให้ดูที่หน้าถัดไป) 
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      ตารางการอบรมหลักสูตรหลักการสร้างสรรค์ลีลาท่าร าส าหรับครูนาฏศิลป์  

ระยะเวลา/จ านวนชั่วโมง เนื้อหา/กิจกรรม 

วันที่ 1 (เช้า) 
   9.00 น. -10.00 น. 
  10.00 – 10.45 น. 
   10.45– 11.00 น. 
  11.00น. -12.00 น. 

  
  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี 21 
  ความรู้พ้ืนฐานทางนาฏศิลป์ พร้อมฝึกปฏิบัติ  
  พักรับประทานอาหารว่าง 
  หลักการพื้นฐานทางนาฏศิลป์ พร้อมฝึกปฏิบัติ 

          (บ่าย) 
13.00 – 14.30 น. 
14.00 – 16.00 น. 

  
 แนวทางการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์ (ภาคเหนือ)พร้อมฝึกปฏิบัติ 
 แนวทางการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)พร้อมฝึกปฏิบัติ 
 (รัปประทานอาหารว่างระหว่างปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์) 

         วันที่ 2 (เช้า) 
 9.00 น. -10.30 น. 
 10.30 น. -12.00 น. 

 
        (บ่าย) 
   13.00- 15.00 น.  
   15.00 –16.00 น. 

  
 แนวทางการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์ (ภาคกลาง) พร้อมฝึกปฏิบัติ 
 แนวทางการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิล ป์(ภาคใต้) พร้อมฝึกปฏิบัติ  
  ( พักรับประทานอาหารว่างระหว่างปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์) 
 
   แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์(จับฉลากหัวข้อที่ก าหนด)พร้อมน าเสนอ 
   ร่วมกันอภิปรายและสรุปเทคนิคการสร้างสรรค์กิจกรรมนาฏศิลป์ และสรุปแนวทางในการสอนกิจกรรม 
   นาฏศิลป์ในระดับประถมศึกษา / ซักถาม  ( รับประทานอาหารว่างระหว่างปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์) 
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