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โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหสัวิชาศ23103                                     รายวิชานาฏศิลป3์                                        
สาระ พื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                  จ านวน 1.0 หน่วยกิต             เวลาเรียน 38 คาบ/ภาคเรียน 
ครูผูส้อน นางเบญจมาภรณ ์ พุ่มไสว                                         ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ระบุโครงสร้างบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร  นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร การแสดง
อากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจ าวันและในการแสดง  การใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง 
การแปลความและการสื่อสารผ่านการแสดง องค์ประกอบทางนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เพื่อ
การแสดงนาฏศิลป์และละครที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน
และการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 

 เพื่อให้เกดิทกัษะการปฏิบตัแิละการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  บรรยายเปรียบเทยีบแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์ออกแบบศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าของนาฏศิลป์ที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและสากล ถ่ายทอด
ความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ตัวชีว้ัด 
ศ3.1ม3/1 ระบุโครงสรา้งของบทละครโดยใช้ศัพทท์างการละคร 
ศ3.1ม3/2 ใช้นาฏยศพัทห์รือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม บรรยายเปรียบเทียบการแสดง

อากัปกิริยาของผู้คนในชีวติประจ าวันและในการแสดง 
 ศ3.1ม3/3 มีทักษะในการใช้ความคิดในการพฒันารปูแบบการแสดง 
 ศ3.1ม3/4 มีทักษะในการแปลความและการสื่อสารผา่นการแสดง 
 ศ3.1ม3/5  วิจารณเ์ปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกตา่งโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบ
ของนาฏศิลป ์
 ศ3.1ม3/6 รว่มจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าทีต่่างๆ 
 ศ3.1ม3/7 น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงทีส่ามารถน าไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ศ3.2ม3/1 ออกแบบและสร้างสรรค์อปุกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อแสดงนาฏศลิป์และละครที่มา
จากวัฒนธรรมต่างๆ 
 ศ3.2ม3/2 อธิบายความส าคญัและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวติประจ าวัน 
 ศ3.2ม3/3 แสดงความคดิเห็นในการอนุรกัษ์ 
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ก าหนดการสอน 
รหสัวิชาศ23103                            รายวิชานาฏศิลป์3                              สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต              เวลาเรียน 38 คาบ/ภาคเรียน 

 

สัปดาห ์
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวชี้วดั/ 
ผลการเรยีนรู ้

จ านวน 
คาบ 

การวดัและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-2 -ความหมายและทีมา
ของนาฏยศพัท ์
-ฝึกปฏิบตันิาฏยศพัท์
ส่วนมือและแขน 
-ฝึกปฏิบตันิาฏยศัพท์
ส่วนขาเท้าศีรษะและ
ล าตัว 
 

ศ3.1 
ม3/2 ใช้นาฏยศพัทห์รือ
ศัพท์ทางการละครที่
เหมาะสม บรรยาย
เปรียบเทียบการแสดง
อากัปกิริยาของผู้คนใน
ชีวิตประจ าวนัและในการ
แสดง 

4 - แบบทดสอบหลังเรียน
นาฏศัพท ์
-ใบงานเรื่องนาฏยศัพท์ 
-การน าเสนอผลงาน
การฝึกปฏิบัตนิาฏย
ศัพท์ส่วนมือและแขน 
-การน าเสนอผลงาน
การฝึกปฏิบัตนิาฏย
ศัพท์ส่วนขาเทา้ศีรษะ
และล าตัว 
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3-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ภาษาทา่ทาง
นาฏศิลปท์ี่มาจาก
ธรรมชาติและการ
ประดษิฐ์ 
-องค์ประกอบของ
นาฏศิลป ์
-การใช้ความคดิในการ
พฒันารปูแบบภาษา
ทา่และการแปล
ความหมายการสื่อสาร
ผ่านการแสดง 
 

ศ3.1 
ม3/2 ใช้นาฏยศพัทห์รือ
ศัพท์ทางการละครที่
เหมาะสม บรรยาย
เปรียบเทียบการแสดง
อากัปกิริยาของผู้คนใน
ชีวิตประจ าวนัและในการ
แสดง 
ม3/3 มทีกัษะในการใช้
ความคดิในการพฒันา
รปูแบบการแสดง 
ม3/4 มทีกัษะในการแปล
ความและการสื่อสารผ่าน
การแสดง 
ม3/5  วิจารณ์
เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์
ที่มคีวามแตกต่างโดยใช้
ความรู้เรื่ององค์ประกอบ
ของนาฏศิลป ์
 
 
 
 

6 -แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องร าตบีท 
-การน าเสนอผลงานฝกึ
ปฏิบตัทิกัษะร าตบีท 
-การสร้างสรรค์ผลงาน
ร าตีบทประกอบเพลงคู ่

15 
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สัปดาห ์
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวชี้วดั/ 

ผลการเรยีนรู ้
จ านวน 
คาบ 

การวดัและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

6-9  -องค์ประกอบของ
บทละคร 
-รูปแบบการแสดง
นาฏศิลปป์ระเภทหมู่
และการแสดงละคร 
-ทกัษะในการใช้
ความคิดในการ
พฒันารปูแบบการ
แสดงละครประกอบ
เพลงปลกุใจ 
  

ศ3.1 
ม3/1 ระบโุครงสรา้งของ
บทละครโดยใช้ศัพท์
ทางการละคร 
ม3/2มีทักษะในการแปล
ความและการสื่อสารผ่าน
การแสดง 
ม3/6ร่วมจดังานการแสดง
ในบทบาทหนา้ที่ต่างๆ 
ม3/7 น าเสนอแนวคดิจาก
เนื้อเรื่องของการแสดงที่
สามารถน าไปปรบัใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
 

8 - แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่องเพลงปลุก
ใจ 
-ใบงานเรื่องเพลง
ปลุกใจ 
-การน าเสนอผลงาน
การประดิษฐท์า่ร า
ประกอบการแสดง
ละครเพลงปลุกใจ 
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10-12 -รูปแบบการแสดง
นาฏศิลปป์ระเภทร า
หมูช่ดุร าวงมาตรฐาน 
-ความส าคัญและ
บทบาทของนาฏศิลป์
ในชีวิตประจ าวัน 

ศ3.1 
ม3/2มีทักษะในการแปล
ความและการสื่อสารผ่าน
การแสดง 
ม3/3 มทีกัษะในการใช้
ความคิดในการพฒันา
รปูแบบการแสดง 
ศ3.2 
3/2 อธิบายความส าคญั
และบทบาทของนาฏศิลป์
และการละครใน
ชีวิตประจ าวนั 
 
 
 
 
 
 

6 -แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่องร าวง 
มาตรฐาน 
-ใบงานเรื่องร าวง
มาตรฐาน 
-น าเสนอผลงานการ
ฝึกปฏิบัติร าวง
มาตรฐานผ่านแอพ
พลีเคชัน่ Tiktok 

15 
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สัปดาห ์
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวชี้วดั/ 

ผลการเรยีนรู ้
จ านวน 
คาบ 

การวดัและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

13-15  -รูปแบบและความ
แตกตา่งของการ
แสดงนาฏศิลป์
พืน้เมือง 4 ภาคและ
การอนุรักษน์าฏศิลป์ 
-การแสดงนาฏศิลป์
พืน้เมืองภาคใต้ 
  

ศ3.1 
ม3/3 มทีกัษะในการใช้
ความคิดในการพฒันา
รปูแบบการแสดง 
ม3/5  วิจารณ์
เปรียบเทียบงานนาฏศิลปท์ี่
มีความแตกต่างโดยใช้
ความรู้เรื่ององค์ประกอบ
ของนาฏศิลป ์
ศ3.2 
ม3/1ออกแบบและ
สร้างสรรค์อปุกรณแ์ละ
เครื่องแต่งกายเพื่อแสดง
นาฏศิลปแ์ละละครที่มา
จากวัฒนธรรมต่างๆ 
ม3/3 แสดงความคิดเห็น
ในการอนุรกัษ ์

6 - แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่องการ
นาฏศิลปพ์ืน้เมือง 
-ใบงานเรื่อง
นาฏศิลปพ์ืน้เมือง 
-การน าเสนอผลงาน
การแสดงนาฏศิลป์
พืน้เมืองภาคใต ้
 

10 

16-18 รปูแบบการแสดง
ประเภทโขน ละคร
และการแสดงเป็นชุด
เป็นตอน 

ศ3.1 
ม3/3 มทีกัษะในการใช้
ความคิดในการพฒันา
รปูแบบการแสดง 
ม3/5  วิจารณ์
เปรียบเทียบงานนาฏศิลปท์ี่
มีความแตกต่างโดยใช้
ความรู้เรื่ององค์ประกอบ
ของนาฏศิลป ์
ม3/7 น าเสนอแนวคดิจาก
เนื้อเรื่องของการแสดงที่
สามารถน าไปปรบัใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
 

6 -ใบงานการแสดง
โขนและละคร 
-แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่องโขนและ
ละคร 

10 
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กระบวนการจดัการเรียนรู้  
1. ศึกษา 
2. การบรรยาย  
3. การน าเสนอ 
4. การสบืค้นข้อมูล 
5. การอธิบาย 
6. การสาธิต 
7. การปฏิบตัิ 
8. การสรปุ 

 

การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนทีใ่ช้วดัผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค 
=70:30 คะแนนเกบ็ตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้
 1. คะแนนวดัผลก่อนสอบกลางภาคเรียน 25 คะแนน ประกอบดว้ย  
  1.1 แบบทดสอบหลังเรียน                 10 คะแนน 
  1.2 การน าเสนอผลงานการปฏิบตัิ       15 คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวดัผลหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 แบบทดสอบหลังเรียน             10   คะแนน 

3.2 การน าเสนอผลงานการปฏบิตัิ    15   คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้  
 1. หนังสือเรียน 
 2. เอกสารประกอบการเรียน 
 3. เว็ปไซต์โรงเรียนสตรีภเูกต็ 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 5.แอพพลีเคชัน่TIKTOK 
 
 


