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โรงเรียนสตรีภเูก็ต 
โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ21103                              รายวิชา นาฏศิลป์ 1                                 สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1               จ านวน 0.5 หน่วยกิต                  เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 
ครูผู้สอน  นางสาวสุกัญญา  ผิวข า                                              ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 มีความรู้ ความเข้า ใจ เกี่ ยวกับองค์ประกอบนาฏศิลป์ และความสัมพันธ์ระหว่ างนาฏศิลป์                  
กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิเคราะห์วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดอย่างอิสระ อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดัง ที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม 
ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทย และละครพ้ืนบ้าน และ
บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย 
 ใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง  แสดงออกทางนาฏศิลป์และละครอย่าง
สร้างสรรค์ในรูปแบบง่ายๆ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรู ปแบบต่าง ๆ 
ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่ก าหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดย
เน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่า  และการเคลื่อนไหว 
 ซาบซึ้ง เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและ
สากล และตระหนักถึงความส าคัญของนาฏศิลป์ไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวช้ีวัด 

ศ3.1 ม.1/1 อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม 
ศ3.1 ม.1/2  ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง 
ศ3.1 ม.1/3 แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ  
ศ3.1 ม.1/4 ใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง 
ศ3.1 ม.1/5  ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่ก าหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นเรื่องการ              
          ใช้เสียงการแสดงท่าและการเคลื่อนไหว 
ศ3.2 ม.1/1    ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและ 
                    ละครพื้นบ้าน 
ศ3.2 ม.1/2    บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย 
รวมทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัด 
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ก าหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 

ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1 รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 

- นาฏศิลป์  

- นาฏศิลป์พื้นบ้าน 

- นาฏศิลป์นานาชาติ 

ศ3.1 ม.1/3 
แสดงนาฏศิลป์และ
ละครในรูปแบบง่าย ๆ   

1 แบบทดสอบก่อน
เรียน 

(ไมเ่ก็บเป็น
คะแนน 
สอบเพื่อ
วิเคราะห์
ผู้เรยีน) 

2-9 1.นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครในการแสดง 
2.ภาษาท่า  และการตีบท 
3.ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดง
สื่อทางอารมณ์ 
4.ระบ าเบ็ดเตล็ด 
5.ร าวงมาตรฐาน 

ศ3.1 ม.1/2  
ใช้นาฏยศพัทห์รือ
ศัพท์ทางการละครใน
การแสดง 

8 1.ปฏิบัติการร านาฏย
ศัพท์ 
2.ปฏิบัติการร าภาษา
ท่านาฏศิลป์ 
3.ปฏิบัติการร า         
ร าวงมาตรฐานเพลง
งามแสงเดือนและ
ชาวไทย 
4.ใบงานร าวง
มาตรฐาน 

25 

10 สอบกลางภาค  20 

11 1.การปฏิบัติของผู้แสดงและ
ผู้ชม 
2.ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ  
3.การพัฒนารูปแบบของการ
แสดง 
4.อิทธิพลของนักแสดงที่มี
ผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม 

ศ3.1 ม.1/1  
อธิบายอิทธิพลของ
นักแสดงชื่อดังที่มีผล
ต่อการโน้มน้าว
อารมณ์หรือความคิด
ของผู้ชม 

1 ใบงานการสืบค้น
ข้อมูลนาฏยศิลปิน 

5 

12-13 1.วิวัฒนาการของนาฏศิลป์
และการละครไทยสมัยต่างๆ
2.ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  
 นาฏศลิป์พื้นบ้าน ละครไทย 
และละครพ้ืนบ้าน 

ศ3.2 ม.1/1  
ระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
นาฏศิลป์  นาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน ละครไทย
และละครพ้ืนบ้าน 

2 ใบงานแผนผัง
ความคิดวิวัฒนาการ
ของนาฏศิลป์และ
การละครไทยสมัย
ต่างๆ 

5 
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สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

14-15 ประเภทของละครไทยในแต่
ละยุคสมยั 

ศ3.2 ม.1/2 บรรยาย
ประเภทของละคร
ไทยในแต่ละยุคสมัย 

2 ใบงานประเภทของ
ละครไทย 

5 

16-19 1.บทบาทและหน้าที่ของฝ่าย
ต่าง ๆ ในการจัดการแสดง 
2.การสร้างสรรค์กิจกรรม
การแสดงที่สนใจ โดยแบ่ง
ฝ่ายและหน้าทีใ่ห้ชัดเจน 
3.หลักในการชมการแสดง 

ศ3.1 ม.1/4  
ใช้ทักษะการท างาน
เป็นกลุ่ม                                      
ในกระบวนการผลิต
การแสดง 
ศ3.1 ม.1/5  
ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่
ก าหนดให้ในการ
พิจารณาคุณภาพการ
แสดงที่ชม โดยเน้น
เรื่องการใช้เสียงการ
แสดงท่า   และการ
เคลื่อนไหว 

4 กิจกรรมกลุ่ม 
การน าเสนอผลงาน
การสร้างสรรค์
กิจกรรมการแสดงที่
สนใจ  

10 

20 สอบปลายภาค 30 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. การบรรยาย/อธิบาย  

2. การสาธิต 

3. การฝึกทักษะปฏิบัติ 

4. การสืบค้นข้อมูล 

5. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และสื่อการสอน 

6. การอภิปรายกลุ่ม 

7. การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงาน 

8. กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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การวัดและประเมินผล 

 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค = 70:30 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  

  1.1 การสอบทักษะปฏิบัติการร า    20 คะแนน 

  1.2 ใบงานร าวงมาตรฐาน     5 คะแนน 

 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 

  3.1 ใบงานแผนผังความคิด    5 คะแนน 

  3.2 ใบงานประเภทของละครไทย    5 คะแนน 

  3.3 การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่สนใจ  10 คะแนน 
  3.4 ใบงานการสืบค้นข้อมูลนาฏยศิลปิน   5 คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสือเรียนนาฏศิลป์ ม.1 

2. สื่อน าเสนอพาวเวอร์พ้อยท์ 

3. สื่อวีดิทัศน์ 

4. ใบความรู้/ใบงาน 

5. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์/เว็ปไซต์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับรายวิชา  


