
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 
วิชา นาฏยศิลป์ 1    รหัสวิชา ศ31281   จ านวน  2  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่    1      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
จ านวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ช่ัวโมง : ภาคเรียน 

ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียมจารีตของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ศึกษา
ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมจารีตของการแสดงนาฏศิลป์ไทย เรียนรู้วิธีการปฏิบัติท่าร า ในเพลงหน้า
พาทย์ เสริมทักษะทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ เรียนรู้หลักการจดบันทึกท่าร า ตามหลกัการปฏิบัตขิองนาฏศิลป์ไทย  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต และทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าสืบสาน          
รักความเป็นไทย ชื่นชมความงาม อนุรักษ์ เห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
  
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบาย บรรยาย วิพากษ์ วิจารณ์ ขนมธรรมเนียมจารีตนาฏศิลป์ไทย 
2. เขียนบรรยาย การปฏิบัติท่าร าเพลงหน้าพาทย ์
3. ฝึกปฏิบัตทิักษะนาฏศิลป์ เพลงหน้าพาทย ์
4. น าทักษะนาฏศิลป์เพื่อไปประยุกตใ์ช้กับการแสดงนาฏศิลป์ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
รวมผลกำรเรียนรู้  4  ประเด็นการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 
วิชา ทักษะศิลป์ 1    รหัสวิชา ศ31282  จ านวน  2  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่    2      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
จ านวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ช่ัวโมง : ภาคเรียน 

ศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ ทักษะออกแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับการ
แสดงในรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง รูปแบบ วัสดุ โครงสร้างที่ใช้ในการ
ออกแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดงานออกแบบเครื่องแต่งกายกับการแสดงนาฏศิลป์ไทย  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต และทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ เห็นคุณค่าสืบสาน รักความเป็นไทย ชื่นชมความงาม อนุรักษ์ เห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม ทั้ง        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
  
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบาย บรรยาย แนวคิดและวิธีการออกแบบการแต่งกายและอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ 
2. น าเสนอการออกแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ได ้
3. น าทักษะนาฏศิลป์เพื่อไปประยุกต์ใช้กับการแสดงนาฏศิลป์ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
รวมผลกำรเรียนรู้  3  ประเด็นการเรียนรู ้
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 
วิชา นาฏยศิลป์ 2    รหัสวิชา ศ32281  จ านวน  2  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่    1      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
จ านวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ช่ัวโมง : ภาคเรียน 

ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกี่ยวกับเรื่องการแสดงนาฏศิลป์ตามบทบาทของตัวละครที่เป็นเรื่องราว 
เพื่อให้มีทักษะทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ ร า ระบ า ตามหลักของการปฏิบัติท่าร าการแสดงนาฏศิลป์ไทย  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต และทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า สืบสาน รัก
ความเป็นไทย ชื่นชมความงาม อนุรักษ์ เห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบาย บรรยาย วิพากษ์ วิจารณ์ หลักการแสดงนาฏศิลป์ได้ 
2. ฝึกปฏิบัตทิักษะนาฏศิลป์ การตีบท และการแสดงนาฏศิลป์ตามบทบาทของตัวละครได้ 
3. น าทักษะนาฏศิลป์เพื่อไปประยุกต์ใช้กับการแสดงนาฏศิลป์ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
รวมผลกำรเรียนรู้  3  ประเด็นการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 
วิชา ทักษะศิลป์ 2    รหัสวิชา ศ32282  จ านวน  2  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่    2      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
จ านวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ช่ัวโมง : ภาคเรียน 

 ศึกษาหลักการจัดการแสดงนาฏศิลป์ หลักการวิจารณ์งานนาฏศิลป์ เรียนรู้วิธีการกระบวนการในการ
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และน าเสนอการจัดการแสดงและการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ สืบสาน รักความเป็น
ไทย ชื่นชมความงาม อนุรักษ์ เห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบาย บรรยาย วิพากษ์ วิจารณ์ หลักการจัดการแสดงนาฏศิลป์ได้ 
2. อธิบาย บรรยาย วิพากษ์ วิจารณ์ หลักการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ได้ 
3. น าทักษะนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ และใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 

รวมผลกำรเรียนรู้  3  ประเด็นการเรียนรู ้
 

  
 
 
 
 

 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 
วิชา นาฏยศิลป์ 3    รหัสวิชา ศ33281  จ านวน  2  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6        ภาคเรียนที่    1      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
จ านวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ช่ัวโมง : ภาคเรียน 

การเขียนโครงงานนาฏศิลป์ การท าแผนงานการด าเนินการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ของแผนงาน รูปแบบ
การสร้างโครงงาน และการน าเสนอโครงงาน 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ สืบสาน รักความเป็น
ไทย ชื่นชมความงาม อนุรักษ์ เห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบาย บรรยาย แนวคิดการจัดท าโครงงานนาฏศิลป์ได ้
2. น าเสนอการจัดท าโครงงานนาฏศิลป์ได้ 
  

รวมผลกำรเรียนรู้  2  ประเด็นการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 
วิชา ทักษะศิลป์ 3    รหัสวิชา ศ33282  จ านวน  2  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6        ภาคเรียนที่    2      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
จ านวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ช่ัวโมง : ภาคเรียน 

ศึกษา รูปแบบ ประวัติที่มา องค์ประกอบ และวิธีการปฏิบัติท่าร า โดยการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะการแสดงเดี่ยวทักษะการแสดงในการถ่ายทอดความคิดและสร้างสรรค์ผลงานเฉพาะตน และการจัดท า
รายงานการน าเสนอการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงงานเดี่ยว สื่อสารผ่านการน าเสนอผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ สืบสาน รักความเป็น
ไทย ชื่นชมความงาม อนุรักษ์ เห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบาย บรรยาย หลักการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงงานเด่ียวได้ 
2. น าเสนอการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงงานเดี่ยว สื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ได้ 
  

รวมผลกำรเรียนรู้  2  ประเด็นการเรียนรู ้
 


