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โรงเรียนสตรีภเูก็ต 
โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ22103      รายวิชา นาฏศิลป์ 2       สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       จ านวน 0.5 หน่วยกิต       เวลาเรียน 19 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน  นางสาวจินตนา  มังคะลา    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และวัฒนธรรม  อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
เนื้อหาของละคร วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อ่ืน โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม  
เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง และ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
 แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพ้ืนบ้าน หรือมหรสพอ่ืนที่เคยนิยมกันในอดีต สร้างสรรค์
การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร   และบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดง 

 ซาบซึ้ง เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล และ
ตระหนักถึงความส าคัญของนาฏศิลป์ไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

ศ 3.1 ม.2/1  อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืนๆกับการแสดง 
ศ 3.1 ม.2/2 สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร 
ศ 3.1 ม.2/3  วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อ่ืน โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม 
ศ 3.1 ม.2/4  เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง 
ศ 3.1 ม.2/5  เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
ศ 3.2 ม.2/1 เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ 
ศ 3.2 ม.2/2 ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพ้ืนบ้านหรือมหรสพอ่ืน 
   ที่เคยนิยมกันในอดีต 
ศ 3.2 ม.2/3 อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร 
  
รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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ก าหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 

ภาระงาน/ชิน้งาน คะแนน 
1-2 1.รูปแบบการแสดงประเภท

ต่าง ๆ 

- โขน 
2.การละครสมัยต่าง ๆ 

ศ 3.2 ม.2/2 ระบุหรือ
แสดงนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
ละครไทย ละคร
พ้ืนบ้านหรือมหรสพอ่ืน
ที่เคยนิยมกันในอดีต 
ศ 3.2 ม.2/3 
อธิบายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมทีม่ีผลต่อ
เนื้อหาของละคร 

2 1.ทดสอบการเรียน 
2.กิจกรรมกลุ่ม
เรื่องโขน 

5 
(ทดสอบกอ่น

เรียนไม่เก็บเป็น
คะแนน สอบ
เพื่อวิเคราะห์

ผู้เรยีน) 

3-6 1.ร าวงมาตรฐาน 
2.ฝึกทักษะปฏิบัติการร าร า
วงมาตรฐาน 
3. หลักและวิธีการวิเคราะห์
การแสดง 
4.วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์
การแสดงนาฏศิลป์                
และการละคร 

ศ 3.1 ม.2/3 วิเคราะห์
การแสดงของตนเอง
และผู้อ่ืน โดยใช้นาฏย
ศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละครที่เหมาะสม 
 3.1 ม.2/4  
เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงการแสดง 

4 ปฏิบัติการร า         
ร าวงมาตรฐาน
เพลงร าซิมาร าและ
เพลงคืนเดือนหงาย 

20 

7-8 1.ศิลปะแขนงอ่ืนๆกับการ
แสดง 
     - แสง สี เสียง 
     - ฉาก 
     - เครื่องแต่งกาย 
     - อุปกรณ ์
2.ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์
หรือการละครกับสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ 

ศ 3.1 ม.2/1 อธิบาย
การบูรณาการศิลปะ
แขนงอ่ืนๆกับการแสดง 
ศ 3.1 ม.2/5 เชื่อมโยง
การเรียนรู้ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละคร
กับสาระการเรียนรู้
อ่ืนๆ 

2 - - 

9 สอบกลางภาค  20 
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สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 

ภาระงาน/ชิน้งาน คะแนน 

10-11 1.หลักและวิธีการสร้างสรรค์
การแสดงโดยใช้
องค์ประกอบนาฏศิลป์ 
และการละคร 
2.การสร้างสรรค์การแสดง 

ศ 3.1 ม.2/2
สร้างสรรค์การแสดง
โดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์และการ
ละคร 
 

2 ใบงานการ
สร้างสรรค์การแสดง 

5 

12-17 1.นาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค 

- ความหมาย 

- ที่มา 

- วัฒนธรรม 

- ลักษณะเฉพาะ 
2.ฝึกปฏิบัติการร านาฏศิลป์
พ้ืนเมือง 

ศ 3.2 ม.2/1
เปรียบเทียบ
ลักษณะเฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป์
จากวัฒนธรรมต่างๆ 
 

6 1.ชิ้นงานการสืบค้น
ข้อมลูนาฏศิลป์
พ้ืนเมือง 4 ภาค 
2.ปฏิบัติการร า
นาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคใต้ “โนรา” 

20 

18-19 สอบปลายภาค 30 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. การบรรยาย/อธิบาย  

2. การสาธิต 

3. การฝึกทักษะปฏิบัติ 

4. การสืบคน้ข้อมูล 

5. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และสื่อการสอน 

6. การวิเคราะห์และอภิปรายกลุ่ม 

7. กระบวนการกลุ่มแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
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การวัดและประเมินผล 

 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค = 70:30 คะแนน

เก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน 25 คะแนน ประกอบด้วย  

  1.1 กิจกรรมกลุ่มเรื่องโขน      5 คะแนน 

  1.2 ปฏิบัติการร าร าวงมาตรฐานเพลงร าซิมาร า   10 คะแนน 

  1.3 ปฏิบัติการร าร าวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงาย   10 คะแนน 

 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน ประกอบด้วย 

  3.1 ใบงานการสร้างสรรค์การแสดง    5 คะแนน 

  3.2 ชิ้นงานการสืบค้นข้อมูลนาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค  10 คะแนน 

  3.3 ปฏิบัติการร านาฏศิลป์พื้นเมือง ภาคใต้ “โนรา”   10 คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสือเรียนนาฏศิลป์ ม.2 

2. สื่อน าเสนอพาวเวอร์พ้อยท์ 

3. สื่อวีดิทัศน์ 

4. เอกสารประกอบการเรียน 

5. ใบความความรู้/ใบงาน 

6. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์/เว็ปไซต์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับรายวิชา  

 


