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โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชาศ23103                                     รายวิชานาฏศิลป์3                                        
สาระ พื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                  จ านวน 1.0 หน่วยกิต             เวลาเรียน 40 คาบ/ภาคเรียน 
ครูผู้สอน นางเบญจมาภรณ์  พุ่มไสว                                         ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ระบุโครงสร้างบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร  นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร การแสดง
อากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจ าวันและในการแสดง  การใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง การ
แปลความและการส่ือสารผ่านการแสดง องค์ประกอบทางนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เพื่อการแสดง
นาฏศิลป์และละครท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวันและการ
อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 

 เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  บรรยายเปรียบเทียบแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์ออกแบบศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างส รรค์  วิ เคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและสากล ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ตัวช้ีวัด 
ศ3.1ม3/1 ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร 
ศ3.1ม3/2 ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสม บรรยายเปรียบเทียบการแสดง

อากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจ าวันและในการแสดง 
 ศ3.1ม3/3 มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง 
 ศ3.1ม3/4 มีทักษะในการแปลความและการส่ือสารผ่านการแสดง 
 ศ3.1ม3/5  วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ท่ีมีความแตกต่างโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบของ
นาฏศิลป์ 
 ศ3.1ม3/6 ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าท่ีต่างๆ 
 ศ3.1ม3/7 น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ศ3.2ม3/1 ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครท่ีมา
จากวัฒนธรรมต่างๆ 
 ศ3.2ม3/2 อธิบายความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน 
 ศ3.2ม3/3 แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ ์
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ก าหนดการสอน 
รหัสวิชาศ23103                            รายวิชานาฏศิลป์3                              สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต              เวลาเรียน 38 คาบ/ภาคเรียน 

 

สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระท่ีสอน 

ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-2 -ความหมายและทีมา
ของนาฏยศัพท์ 
-ฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์
ส่วนมือและแขน 
-ฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์
ส่วนขาเท้าศีรษะและ
ล าตัว 
 

ศ3.1 
ม3/2 ใช้นาฏยศัพท์หรือ
ศัพท์ทางการละครท่ี
เหมาะสม บรรยาย
เปรียบเทียบการแสดง
อากัปกิริยาของผู้คนใน
ชีวิตประจ าวันและในการ
แสดง 

4 - แบบทดสอบหลังเรียน
นาฏศัพท์ 
-ใบงานเรื่องนาฏยศัพท์ 
-การน าเสนอผลงานการ
ฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์ส่วน
มือและแขน 
-การน าเสนอผลงานการ
ฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์ส่วน
ขาเท้าศีรษะและล าตัว 

10 

3-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ภาษาท่าทางนาฏศิลป์
ท่ีมาจากธรรมชาติและ
การประดิษฐ์ 
-องค์ประกอบของ
นาฏศิลป์ 
-การใช้ความคิดในการ
พัฒนารูปแบบภาษาท่า
และการแปล
ความหมายการส่ือสาร
ผ่านการแสดง 
 

ศ3.1 
ม3/2 ใช้นาฏยศัพท์หรือ
ศัพท์ทางการละครท่ี
เหมาะสม บรรยาย
เปรียบเทียบการแสดง
อากัปกิริยาของผู้คนใน
ชีวิตประจ าวันและในการ
แสดง 
ม3/3 มีทักษะในการใช้
ความคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแสดง 
ม3/4 มีทักษะในการแปล
ความและการส่ือสารผ่าน
การแสดง 
ม3/5  วิจารณ์เปรียบเทียบ
งานนาฏศิลป์ท่ีมีความ
แตกต่างโดยใช้ความรู้เรื่อง
องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 
 
 
 
 

6 -แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องร าตีบท 
-การน าเสนอผลงานฝึก
ปฏิบัติทักษะร าตีบท 
-การสร้างสรรค์ผลงาน
ร าตีบทประกอบเพลงคู่ 

15 
 

 
 



4 

 

สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

6-9  -องค์ประกอบของ
บทละคร 
-รูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์ประเภทหมู่
และการแสดงละคร 
-ทักษะในการใช้
ความคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแสดง
ละครประกอบเพลง
ปลุกใจ 
  

ศ3.1 
ม3/1 ระบุโครงสร้างของ
บทละครโดยใช้ศัพท์ทางการ
ละคร 
ม3/2มีทักษะในการแปล
ความและการส่ือสารผ่าน
การแสดง 
ม3/6ร่วมจัดงานการแสดง
ในบทบาทหน้าท่ีต่างๆ 
ม3/7 น าเสนอแนวคิดจาก
เนื้อเรื่องของการแสดงท่ี
สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

8 - แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่องเพลงปลุก
ใจ 
-ใบงานเรื่องเพลง
ปลุกใจ 
-การน าเสนอผลงาน
การประดิษฐ์ท่าร า
ประกอบการแสดง
ละครเพลงปลุกใจ 
 

10 

10 สอบวัดผลกลางภาค 20 
11-13 -รูปแบบการแสดง

นาฏศิลป์ประเภทร า
หมู่ชุดร าวงมาตรฐาน 
-ความส าคัญและ
บทบาทของนาฏศิลป์
ในชีวิตประจ าวัน 

ศ3.1 
ม3/2มีทักษะในการแปล
ความและการส่ือสารผ่าน
การแสดง 
ม3/3 มีทักษะในการใช้
ความคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแสดง 
ศ3.2 
3/2 อธิบายความส าคัญ
และบทบาทของนาฏศิลป์
และการละครใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 

6 -แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่องร าวง 
มาตรฐาน 
-ใบงานเรื่องร าวง
มาตรฐาน 
-น าเสนอผลงานการ
ฝึกปฏิบัติร าวง
มาตรฐานผ่านแอพ
พลีเคช่ัน Tiktok 
-น าเสนอผลงานการ
แสดงร าวงมาตรฐาน
ร่วมกับชุมนุมวงโยธ
วาทิต 

15 
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สัปดาห์ 

ท่ี 
เนื้อหา / สาระท่ีสอน 

ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

14-16  -รูปแบบและความ
แตกต่างของการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมือง 4 
ภาคและการอนุรักษ์
นาฏศิลป์ 
-การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคใต้ 
  

ศ3.1 
ม3/3 มีทักษะในการใช้
ความคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแสดง 
ม3/5  วิจารณ์เปรียบเทียบ
งานนาฏศิลป์ท่ีมีความ
แตกต่างโดยใช้ความรู้เรื่อง
องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 
ศ3.2 
ม3/1ออกแบบและ
สร้างสรรค์อุปกรณ์และ
เครื่องแต่งกายเพื่อแสดง
นาฏศิลป์และละครท่ีมาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ 
ม3/3 แสดงความคิดเห็นใน
การอนุรักษ ์

6 - แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่องการ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
-ใบงานเรื่อง
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
-การน าเสนอผลงาน
การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคใต้ 
 

10 

17-19 รูปแบบการแสดง
ประเภทโขน ละคร
และการแสดงเป็นชุด
เป็นตอน 

ศ3.1 
ม3/3 มีทักษะในการใช้
ความคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแสดง 
ม3/5  วิจารณ์เปรียบเทียบ
งานนาฏศิลป์ท่ีมีความ
แตกต่างโดยใช้ความรู้เรื่อง
องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 
ม3/7 น าเสนอแนวคิดจาก
เนื้อเรื่องของการแสดงท่ี
สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

6 -ใบงานการแสดงโขน
และละคร 
-แบบทดสอบหลัง
เรียนเรื่องโขนและ
ละคร 

10 

20 สอบวัดผลปลายภาค 30 
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กระบวนการจดัการเรียนรู้  
1. ศึกษา 
2. การบรรยาย  
3. การน าเสนอ 
4. การสืบค้นข้อมูล 
5. การอธิบาย 
6. การสาธิต 
7. การปฏิบัติ 
8. การสรุป 

 

การวัดและประเมนิผล 
 อัตราส่วนคะแนนท่ีใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน 25 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 แบบทดสอบหลังเรียน                 10 คะแนน 
  1.2 การน าเสนอผลงานการปฏิบัติ       15 คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 แบบทดสอบหลังเรียน             10   คะแนน 

3.2 การน าเสนอผลงานการปฏิบัติ    15   คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้  
 1. หนังสือเรียน 
 2. เอกสารประกอบการเรียน 
 3. เว็ปไซต์โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 5.แอพพลีเคช่ันTIKTOK 
 6.ส่ือpowerpoint 
 
 
 

 


