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จำนวนหน่วยกำรเรียน
0.5 หน่วย
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภำคกำรศึกษำ
ภาคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ
2558
รำยชื่อผู้สอน
นางสาวรัฐพร ทิพย์มณฑา
อัตรำส่วนคะแนนระหว่ำงภำคและปลำยภำค
80 : 20
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 3 นำฏศิลป์
มำตรฐำน ศ 3.1
เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
1. มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ (ศ 3.1 ม.4-6/1)
2. สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ (ศ 3.1 ม.4-6/2)
3. ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ (ศ 3.1 ม.4-6/3)
4. วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร (ศ 3.1 ม.4-6/4)
5. วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง (ศ 3.1 ม.4-6/5)
6. บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง
(ศ 3.1 ม.4-6/6)
7. พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง (ศ 3.1 ม.4-6/7)
8. วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจาวัน และนามาประยุกต์ใช้ในการแสดง
(ศ 3.1 ม.4-6/8)
มำตรฐำน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
1. เปรียบเทียบการแสดงนาไปใช้ในโอกาสต่างๆ วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจาวัน
และนามาประยุกต์ใช้ในการแสดง (ศ 3.2 ม.4-6/1)
2. อภิปรายบทบาทของบุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ
(ศ 3.2 ม.4-6/2)
3. บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ศ 3/2 ม.4-6/3)
4. นาเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย (ศ 3.2 ม.4-6/4)
1

ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำ ศิลปะ 6 (สำระ นำฏศิลป์) รหัสวิชำ ศ 33102
หน่วยที่

1

2

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ

- นาฏศิลป์และการละครไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัย
โบราณ มีวิวัฒนาการแบ่งออกเป็น 5 สมัย คือ
สมัยน่านเจ้า สมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัย
กรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
- บุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์และการละคร
ไทยในสมัยต่าง ๆ มีความสาคัญในวงการนาฏศิลป์
และการละครไทยเป็นอย่างมาก เช่น พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ นางศุภ
ลักษณ์ ภัทรนาวิก นายอาคม สายาคม นางลมุล
ยมะคุปต์ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
คำสำคัญ
วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย
บุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของ
ไทย
การนานาฏศิลป์ไทยและการละครของไทยไป
แสดงในโอกาสต่าง ๆ ต้องคานึงถึงรูปแบบของงาน
ที่จัดขึ้นว่าเป็นงานประเภทใด เช่น งานพระราชพิธี
งานมงคล งานอวมงคล งานเทศกาลต่าง ๆ เป็น
ต้น สถานที่จัดการแสดงมีบริเวณกว้างหรือแคบ
มากน้อยเพียงใด ระยะเวลาที่กาหนดให้มีการ
แสดง และวัยของผู้ชม เพื่อที่จะได้จัดการแสดง
นาฏศิลป์และการละครของไทยได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสนั้น และถูกใจผู้ชม เช่น
การละเล่นของหลวง โขนหลวงจะนามาแสดงใน
พระราชพิธี การแสดงที่สื่อความหมายถึงความเป็น
สิริมงคลจะนาไปแสดงในงานมงคล การแสดงที่สื่อ
ความหมายถึงความโศกเศร้าจะนาไปแสดงในงาน
อวมงคล การแสดงพื้นเมืองนิยมนาไปแสดงในงาน
มงคลและงานเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น

จำนวน
คำบ

กำรวัดและประเมินผล

ข้อตกลง/ภำระงำน

– การทดสอบ

1.แผนภูมิมโนทัศน์
– การสนทนาซักถามโดยครู ประเภทนาฏศิลป์ไทย
– การแสดงความคิดเห็นและ (10 คะแนน)
การอภิปราย

2. ใบงานเรื่อง บุคคล
สาคัญในวงการนาฏศิลป์
– การประเมินผลด้านความรู้ และการละคร
– การประเมินผลด้าน
(5 คะแนน)
คุณธรรม จริยธรรม และ
– การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน

4

ค่านิยม
– การประเมินผลด้าน
ทักษะ/กระบวนการ
– การทดสอบ

1.ใบงาน เรื่อง การแสดง
– การสนทนาซักถามโดยครู นาฏศิลป์และการละคร
– การแสดงความคิดเห็นและ ของไทยในโอกาสต่าง ๆ
(5 คะแนน)
การอภิปราย
– การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
– การประเมินผลด้านความรู้
1

– การประเมินผลด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม
– การประเมินผลด้าน
ทักษะ/กระบวนการ

2

หน่วยที่

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ

คำสำคัญ
การแสดงนาฏศิลป์ในงานพระราชพิธี
2
การแสดงนาฏศิลป์ในงานมงคลทั่วไป
(ต่อ)
การแสดงนาฏศิลป์ในงานอวมงคลทั่วไป
การแสดงนาฏศิลป์ในงานเทศกาลต่างๆ
สิ่งสาคัญในการชมการแสดงโดยทั่วไป คือการมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแสดงที่รับชมและมี
มารยาทขณะชมการแสดง ซึ่งสิ่งสาคัญที่กล่าวมานี้
เรียกว่า หลักการชมการแสดง และถ้าจะชมการ
แสดงนาฏศิลป์และการละครของไทย ควรที่จะมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์และการ
ละครของไทย และมีมารยาทขณะชมการแสดง
เพือ่ จะได้ชมการแสดงได้อย่างเข้าใจ และมีความ
สนุกสนานกับการแสดงที่รับชม ส่วนการวิจารณ์
การแสดงนาฏศิลป์และการละครของไทย คือ การ
แสดงความคิดเห็นต่อการแสดงนาฏศิลป์และการ
ละครของไทยในแต่ละชุดที่ได้รับชมตามความรู้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ ซึ่งการวิจารณ์จะ
3
ทาให้สามารถบอกถึงข้อดีและข้อบกพร้องของการ
แสดงที่ชมได้ โดยการวิจารณ์นั้นผู้วิจารณ์ต้องทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของการแสดง
นาฏศิลป์และการละครของไทยก่อน จากนั้นก็
กาหนดหลักการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และ
การละครของไทย
คำสำคัญ
หลักของการชมการแสดงนาฏศิลป์และการละคร
ของไทย
การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และการละครของ
ไทย
หลักการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และการละคร
ของไทย

จำนวน
คำบ

กำรวัดและประเมินผล

ข้อตกลง/ภำระงำน

– การทดสอบ

1.ใบงาน เรื่อง การชม
– การสนทนาซักถามโดยครู และการวิจารณ์การแสดง
– การแสดงความคิดเห็นและ นาฏศิลป์และการละคร
ของไทย
การอภิปราย
(5 คะแนน)
– การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
– การประเมินผลด้านความรู้
– การประเมินผลด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม
– การประเมินผลด้าน
ทักษะ/กระบวนการ
2

3

หน่วยที่

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ

4

- การแสดงพื้นเมืองแบ่งออกเป็น 4 ภาค ซึง่ แต่ละ
ภาคจะมีลักษณะเฉพาะดังนี้
1) ภาคเหนือ มีลักษณะที่เนิบนาบ นุ่มนวลอ่อน
ช้อยสวยงาม นิยมใช้คาว่า “ฟ้อน” นาหน้าชุดการ
แสดง
2) ภาคกลาง ส่วนมากเป็นเพลงปฏิพากย์ เป็นการ
แสดงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการทามาหากินของ
ชาวบ้าน เช่น เต้นการาเคียว ระบาชาวนา เป็นต้น
3) ภาคอีสาน การแสดงมีลักษณะท่าราที่รวดเร็ว
สนุกสนาน บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวอีสาน นิยมใช้คาว่า “เซิ้ง” นาหน้า
ชุดการแสดง
4) ภาคใต้ การแสดงพื้นเมืองจะมีลักษณะท่าราที่
อ่อนช้อย สวยงาม มีลักษณะท่าราที่เป็น
เอกลักษณ์ เช่น การตั้งวง กรีดนิ้ว การเดิน เป็นต้น
- การอนุรักษ์นาฏศิลป์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
การช่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่
รู้จัก โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของความ
บันเทิง รื่นเริง สนุกสนาน อีกทั้งยังมีคุณค่าต่อ
สังคมไทยซึ่งมีความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้แก่
1) ศาสนาและความเชื่อ
2) ประเพณีและวัฒนธรรม
3) ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
4) วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน
ท้องถิ่น
คำสำคัญ
เพลงพื้นเมือง
การแสดงพื้นเมืองของไทย
การอนุรักษ์นาฏศิลป์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวน
คำบ

กำรวัดและประเมินผล

ข้อตกลง/ภำระงำน

– การทดสอบ

1.ใบงาน เรื่อง นาฏศิลป์
– การสนทนาซักถามโดยครู พื้นเมือง
– การแสดงความคิดเห็นและ (5 คะแนน)
การอภิปราย
– การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
– การประเมินผลด้านความรู้
– การประเมินผลด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม
– การประเมินผลด้าน
ทักษะ/กระบวนการ

3

4

หน่วยที่

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ

5

- ประเภทของละครสามารถแบ่งออกได้ตาม
ลักษณะของโครงเรื่องหรือเนื้อเรื่อง ได้แก่ ละคร
ประเภทโศกนาฏกรรม ละครประเภท
สุขนาฏกรรม และตามรูปแบบของการแสดง ได้แก่
แนวเหมือนจริง แนวไม่เหมือนจริง
- ละครเวทีเป็นการแสดงบนเวทีที่มีการเปลี่ยนฉาก
จะเน้นแต่เพียงฉากที่สาคัญ ๆ เป็นการแสดงที่อยู่
ไกลจากผู้ชม เน้นการแสดงออกอย่างเป็น
ธรรมชาติ ผู้แสดงจึงควรมีทักษะในการแสดงละคร
เวทีคือ การแสดงสีหน้าท่าทาง การเคลื่อนไหว
ร่างกายบนเวที การใช้เสียงในการแสดงละครเวที
- เทคนิคในการจัดการแสดงมีความสาคัญในการ
ช่วยให้การแสดงนั้น ๆ มีความสมบูรณ์ สวยงาม
และมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น และเป็นการ
เสริมสร้างจินตนาการของผู้ชม เทคนิคในการ
จัดการแสดงประกอบด้วย ฉาก แสง สี เสียง
เครื่องแต่งกาย
- ละครสร้างสรรค์เป็นการแสดงละครที่ไม่ต้อง
แสดงบนเวที สามารถแสดงที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องการ
ผู้ชม เป็นการแสดงที่นามาใช้ประกอบการศึกษาใน
ห้องเรียน องค์ประกอบในการแสดงละคร
สร้างสรรค์ประกอบด้วย ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย
ฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 การแสดงละครใบ้ การ
แสดงละครสด การแสดงเป็นเรื่องราวหรือบทบาท
สมมุติ และการวิจารณ์การแสดงละครสร้างสรรค์
คำสำคัญ
ละครสร้างสรรค์ โศกนาฏกรรม สุขนาฏกรรม
ทักษะที่ใช้ในการแสดงละครเวที
องค์ประกอบของการแสดงละครสร้างสรรค์
เทคนิคการจัดการแสดง

จำนวน
คำบ

กำรวัดและประเมินผล

ข้อตกลง/ภำระงำน

– การทดสอบ

1.ใบงาน เรื่อง ทักษะและ
– การสนทนาซักถามโดยครู การสร้างสรรค์ละคร
– การแสดงความคิดเห็นและ (5 คะแนน)
การอภิปราย

2.แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8
– การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
คน จัดทาละครสร้างสรรค์
– การประเมินผลด้านความรู้ ถ่ายเป็นวิดิโอคลิป ความ
– การประเมินผลด้าน
ยาว 7-10 นาที
(10 คะแนน)
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม
– การประเมินผลด้าน
ทักษะ/กระบวนการ
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- การประดิษฐ์ท่ารา คือ การคิด ออกแบบหรือ
สร้างสรรค์ ลีลาท่าราต่าง ๆ นามาเรียงร้อยเป็น
แนวทางให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์ชุดการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยขึ้นใหม่ ซึ่งมีวิธีการดาเนินการ
อยู่ 3 วิธี คือ
1) ประดิษฐ์ท่าราตามความหมายของบทร้อง
2) ประดิษฐ์ท่าราโดยใช้กระบวนท่าราประกอบ
บทร้องโดยมิได้มุ่งสื่อความหมายตามบทร้อง
3) ประดิษฐ์ท่าราประกอบเพลงและหน้าทับ
ดนตรี
- การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ คือ การนาเอา
ลีลาท่าทางต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวันมา
สร้างสรรค์เป็นชุดการแสดงที่สวยงามต่าง ๆ หรือ
เลียนแบบจากท่าทางของสัตว์ สิ่งของ แล้วนามา
ประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นชุดการแสดง ซึ่งการ
สร้างสรรค์ท่าราในการแสดงนาฏศิลป์ไทยนั้น
สามารถนามาใช้ในเทศกาลหรือวันสาคัญต่าง ๆ
เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสงกรานต์
วันลอยกระทง วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น
- การประเมินคุณภาพของการแสดง คือ ประเมิน
คุณภาพของผู้ที่นาเสนอผลงาน เป็นการสะท้อน
ว่าผลงานนั้นมีคุณภาพหรือไม่ เพื่อให้ผู้จัดการ
แสดงสามารถนาไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้น การประเมินคุณภาพของการแสดงแบ่ง
ออกเป็น การประเมินคุณภาพด้านการแสดง
และการประเมินคุณภาพองค์ประกอบการแสดง
คำสำคัญ
วิธีการดาเนินการประดิษฐ์ท่ารา
คุณสมบัติของผู้ประดิษฐ์ท่ารา
หลักในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์
แนวคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์การแสดง
การประเมินคุณภาพของการแสดง

จำนวน
คำบ

กำรวัดและประเมินผล

– การทดสอบ
– การสนทนาซักถามโดยครู
– การแสดงความคิดเห็นและ
การอภิปราย
– การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
– การประเมินผลด้านความรู้

ข้อตกลง/ภำระงำน

1. .แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8-12
คน เลือกเพลงที่สามารถ
นามาใช้ในเทศกาลหรือวัน
สาคัญต่างๆ 1 เพลง และ
ประดิษฐ์ท่าทาง นาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
(10 คะแนน)

– การประเมินผลด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม
– การประเมินผลด้าน
ทักษะ/กระบวนการ

2.ใบงาน เรื่อง การ
สร้างสรรค์ผลงาน
นาฏศิลป์และการประเมิน
คุณภาพการแสดง
(5 คะแนน)
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คะแนนเก็บระหว่ำงภำค
คะแนนสอบกลำงภำค/ปลำยภำค
รวมทั้งหมด (20 ชั่วโมง)

60 คะแนน
40 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ..................................................................................
(นางสาวรัฐพร ทิพย์มณฑา)
ผู้สอน
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ............................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................................
(นายประเสริฐ เล้ารัตนอารีย์)
ความคิดเห็นของวิชาการ............................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................................
(..................................................)
ความคิดเห็นของผู้อานวยการ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ..................................................................................
(นายโพยม จันทร์น้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
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