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ความส าคญัและความเป็นมา 
 จากหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดมี้การก าหนดใหส้ถานศึกษาต่างๆ  
มีหนา้ที่ในการจดัการศึกษาไปในทิศทาง ที่ใหผู้เ้รียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เล็งเห็นความส าคญั
ของการเรียนรู้ เพือ่เป็นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ที่เนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาจดัเน้ือหาสาระ และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ 
ความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล แนวทางของการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ที่เป็นแรงส่งเสริมส าหรับเด็กและเยาวชน ใหมี้การพฒันาตนเองอยา่ง
สมบูรณ์ทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม สติปัญญา ไดเ้ตม็ความสามารถ เตม็ศกัยภาพในทุกๆ
ดา้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  
มีจุดมุ่งหมายในการพฒันาใหรู้้เรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะทางดา้นศิลปะ เกิดความซาบซ้ึง
ในคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรม ที่มีการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกอยา่งอิสระในศิลปะ     
แขนงต่างๆ โดยประกอบดว้ย สาขาวิชาทศันศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษา, 2551: 14) 
 ลกัษณะการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขานาฏศิลป์นั้น เป็นการจดัการเรียน
ในรูปแบบเดิมๆ ที่ครูผูส้อนเนน้การบรรยาย หรือการบอกจด ท าใหเ้กิดความเบื่อหน่ายในการเรียน 
ประกอบกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย ไม่มีการพฒันาส่ือการเรียนกรสอน เพือ่เป็น
การกระตุน้กระบวนการทางความคิดของผูเ้รียน ฉะนั้นครูผูส้อนจะตอ้งมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ใหผู้เ้รียนไดต่ื้นตวัและมีทศันคติอนัดีต่อรายวชิา โดยผูเ้รียนนั้นตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจอยา่ง
ถูกตอ้ง จึงจ าเป็นตอ้งมีการบูรณาการส่ือการสอนในหลายๆรูปแบบมาผสมผสาน ใหมี้ลกัษณะเป็น
ส่ือประสมใหมี้และจดัท าเป็น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยที่ส่ือการสอนในแต่ละชนิดของชุดกิจกรรม
จะส่งเสริมกระบวนการ การเรียนรู้ที่ต่างกนัออกไป เช่น ส่ือบางชนิดอาจเป็นส่ือเพือ่ใชใ้นการกระตุน้
การเรียนรู้ ส่ืออีกชนิดหน่ึงใชใ้นการสร้างความรู้ ความเขา้ใจที่คงทน นอกจากน้ีชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ยงัส่งผลใหผู้เ้รียน ไดผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนที่ดีขึ้น และบรรลุตรงตาม
วตัถุประสงค ์ของการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลความเป็นมาและคุณประโยชน์ของชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ขา้งตน้ ประกอบ
กบัลกัษณะการเรียนรู้ศิลปะ สาขาวชิานาฏศิลป์ มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ครูผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ที่มีความหลากหลาย เพือ่ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งสมบูรณ์ ผูจ้ดัท  าวจิยัในชั้นเรียนจึง



หาแนวทางการจดัการกระบวนการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมและยงัพฒันากระบวนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขานาฏศิลป์  
 
จุดมุ่งหมายของชุดกิจกรรม 
 เพือ่ศึกษา เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทิงวทิยาคม วิชาศิลปะ พื้นฐาน(สาระ
นาฏศิลป์) ในหน่วยประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานและหน่วยการเรียนรู้ 

1.  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ เร่ือง รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระที่  3  นาฏศิลป์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ศ  2.1  เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์ วเิคราะห์  

วพิากษว์จิารณ์คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอยา่งอิสระ  ช่ืนชม และประยกุตใ์ช ้
ในชีวติประจ าวนั 

ตัวช้ีวัด 
  ม 1/3  แสดงออกนาฏศิลป์ และละครในรูปแบบง่ายๆ 
 
สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 
 การแสดงนาฏศิลป์ไทยแบ่งไดห้ลายประเภทและมีการพฒันารูปแบบที่หลากหลาย 
 
ส่วนประกอบของชุดกิจกรรม 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหน่วยประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 2 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนศรีส าโรงชนูป
ถมัภ ์ไดน้ าเน้ือหาในส่วนของรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่แบ่งไดห้ลากหลาย และแตกต่างกนั
โดยสามารถแบ่งไดต้ามชุดกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
   ชุดที่ 1. ความหมายของนาฏศิลป์ไทยและที่มาของนาฏศิลป์ไทย 

ชุดที่ 2. ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 



 
 
การใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชุดที่ 1. ความหมายของนาฏศิลป์ไทยและที่มาของนาฏศิลป์ไทย จ านวน 2 ชัว่โมง 

ชุดที่ 2 ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ประกอบดว้ย  จ านวน 4 ชัว่โมง 
         รวม 6 ชัว่โมง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ชุดที่ 1. ความหมายของนาฏศิลป์ไทยและที่มาของนาฏศิลป์ไทย ประกอบด้วย 

1.1 คู่มือครู 
1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ 
1.3 แบบทดสอบแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมจ านวน 30 ขอ้ 
1.4 ส่ือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.4.1 เอกสารประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.4.1.1 ใบความรู้ความหมายของนาฏศิลป์ไทย 
1.4.1.2 ใบความรู้ที่มาของนาฏศิลป์ไทย 
1.4.1.3 แบบฝึกหดั ความหมายของนาฏศิลป์ไทยและที่มาของ

นาฏศิลป์ไทย  
 

ชุดที่ 2 ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ประกอบด้วย 
1.1 คู่มือครู 
1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ 
1.3 แบบทดสอบแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัใชชุ้ดกิจกรรมจ านวน 30 ขอ้ 
1.4 ส่ือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.4.1 เอกสารประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.4.1.1 ละครไทย 
1.4.1.2 โขน 
1.4.1.3 ร า 
1.4.1.4 ระบ า 
1.4.1.5 การแสดงพื้นเมือง 
1.4.1.6 แบบฝึกหดั ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

1.4.2 รูปภาพ ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
1.4.3 วดิิทศัน์ ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดต่างๆ 
1.4.4 เคร่ืองเล่นวดิิทศัน์ 

 
 



 
 

1. ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมควรศึกษาใหร้อบคอบ จากคู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมให้เขา้ใจ 
2. ศึกษาคู่มือ แผนการจดัการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั จุดประสงคก์ารเรียน คุณลกัษณะ

อนัพงึประสงค ์สาระการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล ตลอกจน
แหล่งการเรียนรู้แต่ละชุดกิจกรรม 

3. ศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้ และการใชส่ื้อการเรียนรู้แต่ละชนิดใหถู้กตอ้งแม่นย  า 
4. ตรวจสอบและจดัเตรียมอุปการณ์ ส่ือการจดัการเรียนรู้ เคร่ืองมือ และประเมิมผล 
5. ก่อนสอนครูควรช้ีแจงบทบาทและหนา้ที่ของผูเ้รียนและก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนั 
6. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัใชชุ้ด

กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ท าแบบทดสอบแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัใชชุ้ดกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครู 

1. บทบาทครูผู้สอน 
1.1  ครูผูส้อนควรเตรียมตวัใหพ้ร้อม โดยการศึกษาและท าความเขา้ใจ

วธีิการใชชุ้ดการสอน  วธีิสอนและวธีิวดัและประเมินผลของชุดการสอนใหช้ดัเจน   
1.2 ก่อนท ากิจกรรมในแต่ละเร่ือง ควรศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองนั้นๆ 

อยา่งละเอียด เพือ่เตร่ียมส่ือการสอนต่างๆ 
1.3 ก่อนเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 30 ขอ้ 
1.4 ก่อนการท ากิจกรรมทุกคร้ัง คูรอธิบาย ช้ีแจงวธีิการปฏิบติัใหช้ดัเจน ให้

นกัเรียนเขา้ใจตรงกนั 
 

2. ส่ิงที่ครูต้องเตรียม 
2.1 ชุดที่ 1. ความหมายของนาฏศิลป์ไทยและที่มาของนาฏศิลป์ไทย ประกอบดว้ย 

2.1.1 คู่มือครู 
2.1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ 
2.1.3 แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนใชชุ้ดกิจกรรม 
จ านวน 30 ขอ้ 
2.1.4 ส่ือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1.5 เอกสารประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1.5.1 ใบความรู้ความหมายของนาฏศิลป์ไทย 
2.1.5.2 ใบความรู้ที่มาของนาฏศิลป์ไทย 
2.1.5.3 แบบฝึกหดั ความหมายของนาฏศิลป์ไทยและที่มาของ

นาฏศิลป์ไทย  
2.2 ครูควรเตรียมการสอนไวล่้วงหนา้ เตรียมสถานที่ ตลอดจนส่ือต่าง ๆ ใหพ้ร้อม

ก่อนใชชุ้ดการสอน 



 
3.  การเตร่ียมช้ันเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โต๊ะครู 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                          ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เร่ือง รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์            เวลา   6   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  1      เร่ือง ความหมายของนาฏศิลป์ไทยและทีม่าของนาฏศิลป์ไทย 
         เวลา    2    ช่ัวโมง 

สอนวันที ่  เดือน  พ.ศ.  
……………………………………………………………………………………………………… 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ เร่ือง ความหมายของนาฏศิลป์ไทยและที่มาของนาฏศิลป์ไทย 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระที่  3  นาฏศิลป์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ศ  2.1  เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์ วเิคราะห์  

วพิากษว์จิารณ์คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอยา่งอิสระ  ช่ืนชม และประยกุตใ์ช ้
ในชีวติประจ าวนั 

ตัวช้ีวัด 
  ม 1/3 แสดงออกนาฏศิลป์ และละครในรูปแบบง่ายๆ 
3.  สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 
 การแสดงนาฏศิลป์ไทยแบ่งไดห้ลายประเภทและมีการพฒันารูปแบบที่หลากหลาย 
 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.1 ด้านความรู้ k 

4.1.1 สามารถอธิบาย ความหมายของของนากศลิป์ไทยและ ที่มาของนาฏศิลป์ไทย
ได ้
 4.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ p 

4.2.1 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามใบงานที่ก  าหนด 
  4.2.2 นกัเรียนใหค้วามร่วมมือกบัสมาชิกภายในกลุ่ม  

4.3 ด้านคุณลักษณะ a 
 4.3.1 ตั้งใจเรียน และปฏิบติักิจกรรมดว้ยความช่ืนชม 

  4.3.2 มีความเอาใจใส่ในการท างาน 



 
5. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

 5.1 กระบวนการทางความคิด 
  5.1.1 ทกัษะกระบวนการทางความคิดอยา่งสร้างสรรค ์
 5.2 ความสามารถในการส่ือสาร 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 มีวนิยั 
 6.2 มีความสามคัคี 
 6.3 มีความรับผดิชอบ 
 6.4 รักความเป็นไทย 
7. สาระการเรียนรู้ 
 7.1 ที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

7.1.1   ความหมายของนาฏศิลป์ไทย 
7.1.2   ที่มาของนาฏศิลป์ไทย 

8. กิจกรรมกระบวนการการเรียนรู้  
(ช่ัวโมงที่ 1) 
 (ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน) 
 8.1 ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จ  านวน 30 ขอ้  
 8.2 ครูเฉลยที่นกัเรียนไดล้งมือท าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนใชชุ้ดกิจกรรม
การเรียนรู้ จ  านวน 30 ขอ้  
 8.3 ครูสนทนากบันกัเรียนในส่วนของ เร่ืองที่จะเรียน ต่อไปคือ เร่ืองที่มาและประเภทของ
การแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 8.4 ครูสนทนาซกัถามกบันกัเรียนถึงที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 (ขั้นสอน) 
 8.5 หลงัจากที่ไดส้นทนาในเร่ืองต่างๆ พร้อมอธิบายพอสงัเขป เก่ียวกบันาฏศิลป์ไทยในสมยั
ต่างๆ 
 8.6 ครูแจงใบความรู้ เร่ืองที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 8.7 หลงัที่นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในเร่ืองที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
เรียบร้อยลว้ ครูแจกแบบฝึกหดั เป็นลกัษณะ ถาม ตอบ จ านวน 10ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน 

8.8 นกัเรียนลงมือท าใบงาน โดยท าลงในสมุดของตน  



 8.9 หลงัจากที่นกัเรียนท างานที่ไดรั้บมอบหมายเรียบร้อยแลว้ ครูผูส้อนใหน้กัเรียนเปล่ียน
กนัตรวจงานของเพือ่นพร้อมใหค้ะแนน  
 (ข้ันสรุป) 

8.10 ครูเฉลยค าตอบที่ถูกตอ้ง ในแบบฝึกหดัที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
เพือ่เป็นอธิบายเน้ือหาเดิม ท าให้เกิดกระบวนการกระตุน้การจ ามากยิง่ขึ้น 
9. ช้ินงานและภาระงาน 
 9.1 แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 30 ขอ้  
 9.2 แบบฝึกหดั เร่ืองที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย เป็นลกัษณะ ถาม ตอบ 
จ านวน 10ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน 
 10. ส่ือการเรียนรู้ 
  10.1 ใบความรู้ เร่ืองที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
11. การวัดผลและการประเมนิผล 

11.1 วธีิวดัและประเมินผล 
        สงัเกตพฤติกรรมดา้มความรู้ 
  สงัเกตพฤติกรรมดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
  สงัเกตพฤติกรรมดา้นคุณลกัษณะ 

11.2 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 ใบงาน 

  แบบสงัเกตพฤติกรรมดา้มความรู้ 
  แบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
  แบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นคุณลกัษณะ 

11.3 ดา้นความรู้  
แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

   คะแนน 9 – 12  คะแนนที่ไดร้ะดบั  3  หมายถึง  ดี 
   คะแนน 5 – 8  คะแนนที่ไดร้ะดบั  2  หมายถึง พอใช ้
   คะแนน 0 – 4  คะแนนที่ไดร้ะดบั  1  หมายถึง ปรับปรุง   
 11.4 ดา้นทกัษะ  
  แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
   คะแนน 9 – 12  คะแนนที่ไดร้ะดบั  3  หมายถึง  ดี 
   คะแนน 5 – 8  คะแนนที่ไดร้ะดบั  2  หมายถึง พอใช ้
   คะแนน 0 – 4  คะแนนที่ไดร้ะดบั  1  หมายถึง ปรับปรุง 



 11.5 ดา้นคุณลกัษณะ  
แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

   คะแนน 9 – 12  คะแนนที่ไดร้ะดบั  3  หมายถึง  ดี 
   คะแนน 5 – 8  คะแนนที่ไดร้ะดบั  2  หมายถึง พอใช ้
   คะแนน 0 – 4  คะแนนที่ไดร้ะดบั  1  หมายถึง ปรับปรุง 

11.6 เกณฑก์ารประเมินโดยรวม (ผา่น/ไม่ผา่น) 
  เกณฑภ์าพรวม ผูเ้รียนไดร้ะดบัคุณภาพ 2 ขึ้นไป ครบทุกรายการถือวา่ผา่น กรณี
ผูเ้รียนไดผ้ลเรียนการประเมินไม่ถึง 2 ในดา้นใด ใหซ่้อมเสริมจนกวา่จะผา่น        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมนิ 
รายการทีป่ระเมิน ระดับการประเมนิคุณภาพผู้เรียน น า้หนักคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ด้านความรู้ 
    สามารถอธิบาย 
ความหมายของของ
นากศิลป์ไทยและ ท่ีมา
ของนาฏศิลป์ไทยได ้
 

 
  สามารถอธิบาย 
ความหมายของของ
นากศิลป์ไทยและ 
ท่ีมาของนาฏศิลป์
ไทยได ้
ไดอ้ยา่งครบถว้น 
   

  
  สามารถอธิบาย 
ความหมายของของ
นากศิลป์ไทยและ 
ท่ีมาของนาฏศิลป์
ไทยได ้
 
 

 
  ไม่สามารถ
อธิบาย 
ความหมายของ
ของนากศิลป์ไทย
และ ท่ีมาของ
นาฏศิลป์ไทยได ้
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ด้านทกัษะ 
   นกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรมตามใบงานท่ี
ก าหนด 
    
 
นกัเรียนให้ความ
ร่วมมือกบัสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

   
 นกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรม ตามใบงาน
ท่ีก าหนดไดอ้ยา่งดี
เยีย่ม 
 
มีการวางแผนการ
ท างาน และให้ความ
ร่วมมือภายในกลุ่ม 
 

      
  นกัเรียนปฏิบติั 
ตามใบงานท่ีก าหนด 
 
   
 
มีการวางแผนการ
ท างานแต่ปฏิบติัได้
โดยขาดความตั้งใจ
และความสามคัคี 
 

 
 ไม่สามารถ
นกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรม ตามใบ
งานท่ีก าหนด 
 
  ไม่รับฟังความ
คิดเห็นกบัเพ่ือน
ภายในกลุ่มและ 
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ด้านคุณลกัษณะ 
   ตั้งใจเรียน และ
ปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ความช่ืนชม 
 
 
   มีความเอาใจใส่ใน
การท างาน 

 
   ตั้งใจเรียน และ
ปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ความช่ืนชม 
 
 
ใส่ใจในช้ินงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 
  

 
 ตั้งใจเรียน และ
ปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ความช่ืนชมแต่อาศยั
การกระตุน้ 
 
ท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย แต่อาศยั
การกระตุน้ 

 
ไม่ใส่ใจการตั้งใจ
เรียน และปฏิบติั
กิจกรรมดว้ยความ
ช่ืนชม   
 
ไม่ใส่ใจการ
ท างานและรบกวน
ผูอ่ื้น 

 
 
 
 
 

2 
 

 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรู้ 
เร่ือง ความหมายของนาฏศิลป์ไทยและทีม่าของนาฏศิลป์ไทย 
เลขท่ี ช่ือสมาชิก สามารถอธิบาย 

ความหมายของ
ของนากศิลป์ไทย
และ ท่ีมาของ
นาฏศิลป์ไทยได ้

รวม สรุปผล 

3 2 1 12 ผา่น ไม่ผา่น 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

หมายเหตุ ไดผ้ลการประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 2 ทุกรายการใหผ้า่น 
 
 

 ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
    (..............................................................)    

   วนัที่.............................................................................. 
 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 9 – 12  คะแนนที่ไดร้ะดบั  3  หมายถึง  ดี 
คะแนน 5 – 8  คะแนนที่ไดร้ะดบั  2  หมายถึง พอใช ้
คะแนน 0 – 4  คะแนนที่ไดร้ะดบั  1  หมายถึง ปรับปรุง 

 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ  
เร่ือง ความหมายของนาฏศิลป์ไทยและทีม่าของนาฏศิลป์ไทย 
เลขท่ี ช่ือสมาชิก นกัเรียนปฏิบติั

กิจกรรมตามใบ
งานท่ีก าหนด 
 

   นกัเรียนให้
ความร่วมมือ
กบัสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

รวม สรุปผล 

3 2 1 3 2 1 12 ผา่น ไม่ผา่น 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

หมายเหตุ ไดผ้ลการประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 2 ทุกรายการใหผ้า่น 
 
 

 ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
     (..............................................................)    

วนัที่.............................................................................. 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 9 – 12  คะแนนที่ไดร้ะดบั  3  หมายถึง  ดี 
คะแนน 5 – 8  คะแนนที่ไดร้ะดบั  2  หมายถึง พอใช ้
คะแนน 0 – 4  คะแนนที่ไดร้ะดบั  1  หมายถึง ปรับปรุง 
 

 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ 
เร่ือง ความหมายของนาฏศิลป์ไทยและทีม่าของนาฏศิลป์ไทย 
เลขท่ี ช่ือสมาชิก    ตั้งใจเรียน 

และปฏิบติั
กิจกรรมดว้ย
ความช่ืนชม 

  มีความเอาใจ
ใส่ในการ
ท างาน 

รวม สรุปผล 

3 2 1 3 2 1 12 ผา่น ไม่ผา่น 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

หมายเหตุ ไดผ้ลการประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 2 ทุกรายการใหผ้า่น 
 
 

 ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
     (..............................................................)    

วนัที่.............................................................................. 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 9 – 12  คะแนนที่ไดร้ะดบั  3  หมายถึง  ดี 
คะแนน 5 – 8  คะแนนที่ไดร้ะดบั  2  หมายถึง พอใช ้
คะแนน 0 – 4  คะแนนที่ไดร้ะดบั  1  หมายถึง ปรับปรุง 

 
 
 
 



12.   แหล่งการเรียนรู้ 
12.1  หอ้งสมุดโรงเรียนเทิงวทิยาคม 
12.2  หอ้งเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนเทิงวทิยาคม 
12.3  เวปไวดต่์างๆ กูเกิล และยทููป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

ความหมายของนาฏศิลป์ไทย 
 นาฏศิลป์ มีรากศพัทม์าจากค าสองค า คือค าว่า “นาฏ” มีความหมายว่า การฟ้อนร า 
และอีกหน่ึงค า คือค าว่า “ศิลปะ” มีความหมายว่า ส่ิงท่ีมนุษยด์ดัแปลงมาจากธรรมชาติ 
ใหมี้ความวิจิตรงดงาม ฉะนั้นนาฏศิลป์จึงมีความหมายรวมกนัวา่ ศิลปะแห่งการฟ้อนร า
งดงาม 
 นาฏศิลป์ไทย จึงมีความหมายว่า ศิลปะแห่งการฟ้อนร าอนัประณีตงดงามของ
ประเทศไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ทีม่าของนาฏศิลป์ไทย 

1. เกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติ มนุษยไ์ดด้ดัแปลงกิริยาท่าทางต่างๆ ทั้ง 
คน สัตว ์ส่ิงของ ธรรมชาติ ใหมี้ความอ่อนชอ้ยงดงาม เพื่อประกอบการแสดงในการสร้าง  
ความบนัเทิงใหก้บัมนุษย ์

2. เกิดจากการบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ การประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ          
เพื่อบวรสรวง เทพยาดา หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือ อิทธิพลวฒันธรรมบางอยา่งจึง
ไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศ อินเดีย ไทยไดรั้บเอาแบบอยา่งการฟ้อนร าจากอินเดียมา
พร้อมกบัการรับเอาวฒันธรรมทางดา้นความเช่ือ ศาสนาและศิลปะดา้นอ่ืนๆ แต่อยา่งไร   
ก็ตามเราไม่ไดรั้บมาจนหมดส้ิน ไทยรับเอาแบบอยา่งผา่นการปรับปรุง ผสมผสานใหมี้
ความเหมาะสมกบัวิถีชีวิตวฒันธรรมของคนไทย จนตกผลึกเป็นนาฏศิลป์ไทยท่ีมี
เอกลกัษณ์ แตกต่างจากชาติอ่ืนๆ 
 



 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามเร่ืองท่ีมาและประเภทของนาฏศิลป์ไทยตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี พร้อมอธิบายอยา่งละเอียด 

 
 

1. “นาฏ” มีความหมายวา่   การฟ้อนร า 

2. “ศิลปะ” มีความหมายวา่ ส่ิงท่ีมนุษยด์ดัแปลงมาจากธรรมชาติใหมี้ความวิจิตรงดงาม 

3. เม่ือน าค  าวา่ “นาฏ” และค าวา่ “ศิลปะ” มาร่วมกนั จึงมีความหมายวา่อยา่งไร         ศิลปะแห่ง
การฟ้อนร างดงาม 

4. นาฏศิลป์ไทยมีความหมายวา่อยา่งไร  ศิลปะแห่งการฟ้อนร าอนัประณีตงดงาม
ของประเทศไทย 

5. นาฏศิลป์ไทยมีรากฐานมาจากส่ิงใดบา้ง เกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติ เกิดจาก
การบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  

6. ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลดา้นนาฏศิลป์มาจากประเทศใด อินเดีย 
7. นอกจากการฟ้อนร าที่ไดรั้บอิทธิพลมานั้น ประเทศไทยยงัรับเอาวฒันธรรมใดมาบา้ง       

ศาสนา และการบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

8. ส่ิงที่นาฏศิลป์ไทยไดรั้บมาจากอินเดีย คืออะไรบา้ง การฟ้อนร า ศาสนา และการบูชา
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

9. อะไรที่ท  าใหน้าฏศิลป์ไทยผสมผสานกบัวฒัธรรมจากอินเดีย จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของ    

ชาติไทย วิถีชีวิตและความเป็นอยู ่
10. นกัเรียนคิดวา่ส่ิงใดที่นาฏศิลป์ไทยแตกต่างจากชาติอ่ืน นกัเรียนแสดงความคิดเห็น  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามเร่ืองท่ีมาและประเภทของนาฏศิลป์ไทยตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี พร้อมอธิบายอยา่งละเอียด 
 
 
 

1. “นาฏ” มีความหมายวา่......................................................................................................... 
2. “ศิลปะ” มีความหมายวา่....................................................................................................... 
3. เม่ือน าค  าวา่ “นาฏ” และค าวา่ “ศิลปะ” มาร่วมกนั จึงมีความหมายวา่อยา่งไร 

........................................................................................................................................... 
4. นาฏศิลป์ไทยมีความหมายวา่อยา่งไร..................................................................................... 
5. นาฏศิลป์ไทยมีรากฐานมาจากส่ิงใดบา้ง................................................................................. 
6. ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลดา้นนาฏศิลป์มาจากประเทศใด................................................... 
7. นอกจากการฟ้อนร าที่ไดรั้บอิทธิพลมานั้น ประเทศไทยยงัรับเอาวฒันธรรมใดมาบา้ง

............................................................................................................................................... 
8. ส่ิงที่นาฏศิลป์ไทยไดรั้บมาจากอินเดีย คืออะไรบา้ง................................................................ 
9. อะไรที่ท  าใหน้าฏศิลป์ไทยผสมผสานกบัวฒัธรรมจากอินเดีย จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของ    

ชาติไทย.............................................................................................................................. 
10. นกัเรียนคิดวา่ส่ิงใดที่นาฏศิลป์ไทยแตกต่างจากชาติอ่ืนๆ................................................... 

 
 
 
 
 
 
 



\        
 
 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
ค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครู 

2. บทบาทครูผู้สอน 
2.2  ครูผูส้อนควรเตรียมตวัใหพ้ร้อม โดยการศึกษาและท าความเขา้ใจ

วธีิการใชชุ้ดการสอน  วธีิสอนและวธีิวดัและประเมินผลของชุดการสอนใหช้ดัเจน   
2.3 ก่อนท ากิจกรรมในแต่ละเร่ือง ควรศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองนั้นๆ 

อยา่งละเอียด เพือ่เตร่ียมส่ือการสอนต่างๆ 
2.4 ก่อนเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 30 ขอ้ 
2.5 ก่อนการท ากิจกรรมทุกคร้ัง ครูอธิบาย ช้ีแจงวธีิการปฏิบติัใหช้ดัเจน ให้

นกัเรียนเขา้ใจตรงกนั 
2.  ส่ิงที่ครูต้องเตรียม 

ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ประกอบด้วย 
2.1 คู่มือครู 
2.2 แผนการจดัการเรียนรู้ 
2.3 แบบทดสอบแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัใชชุ้ดกิจกรรม

จ านวน 30 ขอ้ 
2.4 ส่ือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.4.1 เอกสารประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.4.1.1 ละครไทย 
2.4.1.2 โขน 
2.4.1.3 ร า 
2.4.1.4 ระบ า 
2.4.1.5 การแสดงพื้นเมือง 
2.4.1.6 แบบฝึกหดั ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

2.4.2 รูปภาพ ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
2.4.3 วดิิทศัน์ ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดต่างๆ 
2.4.4 เคร่ืองเล่นวดิิทศัน์ 



3.  การเตร่ียมช้ันเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โต๊ะครู 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                          ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เร่ือง รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์            เวลา   6   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  1      เร่ือง ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย  เวลา    4    ช่ัวโมง 

สอนวันที ่  เดือน  พ.ศ.  
……………………………………………………………………………………………………… 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ เร่ือง ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระที่  3  นาฏศิลป์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ศ  2.1 เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์  

วพิากษ ์ วจิารณ์ คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอยา่งอิสระ  ช่ืนชม และประยกุตใ์ช ้
ในชีวติประจ าวนั 

ตัวช้ีวัด 
  ม 1/3 แสดงออกนาฏศิลป์ และละครในรูปแบบง่ายๆ 
3.  สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 
 การแสดงนาฏศิลป์ไทยแบ่งไดห้ลายประเภทและมีการพฒันารูปแบบที่หลากหลาย 
 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.1 ด้านความรู้ k 

4.1.1 สามารถอธิบาย ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
4.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ p 

4.2.1 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามใบงานที่ก  าหนด 
  4.2.2 นกัเรียนใหค้วามร่วมมือกบัสมาชิกภายในกลุ่ม  

4.3 ด้านคุณลักษณะ a 
 4.3.1 ตั้งใจเรียน และปฏิบติักิจกรรมดว้ยความช่ืนชม 

  4.3.2 มีความเอาใจใส่ในการท างาน 
5. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

 5.1 กระบวนการทางความคิด 
  5.1.1 ทกัษะกระบวนการทางความคิดอยา่งสร้างสรรค ์



 5.2 ความสามารถในการส่ือสาร 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 มีวนิยั 
 6.2 มีความสามคัคี 
 6.3 มีความรับผดิชอบ 
 6.4 รักความเป็นไทย 
7. สาระการเรียนรู้ 

7.1 ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
  7.1.1 ละครไทย 

7.1.1.1 ความหมายของละครไทย 
7.1.1.2 ประเภทของละครไทย 

7.1.1.1.1 ละครร า 
7.1.1.1.2 ละครร้อง 
7.1.1.1.3 ละครพดู 

  7.1.2 โขน 
7.1.2.1 ที่มาของการแสดงโขน 
7.1.2.2 ประเภทของการแสดงโขน 
7.1.2.3 โขนกลางแปลง 
7.1.2.4 โขนนัง่ราว 
7.1.2.5โขนโรงใน 
7.1.2.6 โขนหนา้จอ 

7.1.3 ร า 
7.1.3.1 ความหมายของร า 
7.1.3.2 ประเภทของร า 

    7.1.3.2.1 ร าเด่ียว 
    7.1.3.2.2 ร าคู่ 
    7.1.3.2.3 ร าหมู่ 

7.1.3.3 ลกัษณะเฉพาะของร า 
7.1.4 ระบ า 

7.1.4.1 ความหมายของระบ า 
7.1.4.2 ลกัษณะเฉพาะของระบ า 



 
7.1.4 การแสดงพื้นเมือง 

7.1.4.1 การแสดงพื้นเมืองในรูปแบบของเพลงพื้นเมือง 
7.1.4.2 การแสดงพื้นเมืองในรูปแบบของการละเล่นพื้นเมือง 
7.1.4.3 ลกัษณะของการแสดงพื้นเมือง 

 
8. กิจกรรมกระบวนการการเรียนรู้ (แบบศูนย์การเรียน) 
(ช่ัวโมงที่ 1-4) 
 (ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน) 
  8.1 นัง่เรียนนัง่ตามกลุ่มที่ไดจ้ดัไว ้จ  านวนกลุ่มละ 8-10 คน 
  8.2 ครูแจง้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั ใหน้กัเรียนทราบเก่ียวกบั ประเภทของการแสดง
นาฏศิลป์ไทย 
  8.3 ครูอธิบายท าความเขา้ใจใหก้บันกัเรียน ในการเรียนแบบศูนยก์ารเรียนจนเขา้ใจ
โดยเนน้การท ากิจกรรมภายในศูนยก์ารเรียน ร่วมถึงการเปล่ียนศูนยก์ารเรียนและระยะเวลาภายใน
ศูนยก์ารเรียน (ใชเ้วลาภายในศูนย ์30 นาที่) 
 (ข้ันสอน ศูนย์การเรียนรู้) 
 (ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองละครไทย) 
  8.4 นกัเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ืองละครไทย 
  8.5 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 
   8.5.1 นกัเรียนลงมือปฏิบตัิใบงาน (ลกัษณะใบงาน การสร้างผงัมโนทศัน์)
  (ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองโขน) 
   8.6 ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ืองโขน 
  8.7 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 
   8.7.1 นกัเรียนลงมือปฏิบตัิใบงาน (ลกัษณะใบงานเป็นแบบถามตอบ 
จ านวน10 ขอ้)  
 (ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองร าและระบ า) 
  8.8 ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ืองร าและระบ า 
  8.9 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 
   8.9.1 นกัเรียนลงมือปฏิบตัิใบงาน (ลกัษณะใบงาน การเติมค าลงใน
ช่องวา่ง) 
 



 (ศูนย์การเรียนรู้ที่ 4 เร่ืองการแสดงพื้นเมือง) 
  8.10 ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ืองการแสดงพื้นเมือง 

8.11 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 
  8.11.1 นกัเรียนชมวดิิทศัน์ ร าและระบ า 

   8.11.2 นกัเรียนลงมือปฏิบตัิใบงาน (ลกัษณะใบงานเป็นแบบถามตอบ 
จ านวน10 ขอ้)  
  (ข้ันสรุป) 
  8.12 นกัเรียน และครูช่วยกนัทบทวนความรู้จากการเรียนแต่ละศูนย ์โดยครูเป็นผู ้
ซกัถามเพือ่กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการทางความคิด และการจดจ าที่ย ัง่ยนื 
9. ช้ินงานและภาระงาน 
 ปฏิบตัิใบงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 
 10. ส่ือการเรียนรู้ 
  10.1 ใบความรู้ ภายในแต่ละศูนยก์ารเรียนรู้ 
  10.1.1 ที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
  10.1.2 ละครไทย 

10.1.3 โขน 
10.1.4 ร าและระบ า 
10.1.5 การแสดงพื้นเมือง 

  10.2 วดิีทศัน์การแสดงนาฏศิลป์ไทยในชุดต่างๆ  
11. การวัดผลและการประเมนิผล 

11.1 วธีิวดัและประเมินผล 
        สงัเกตพฤติกรรมดา้มความรู้ 
  สงัเกตพฤติกรรมดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
  สงัเกตพฤติกรรมดา้นคุณลกัษณะ 

11.2 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 ใบงาน 

  แบบสงัเกตพฤติกรรมดา้มความรู้ 
  แบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
  แบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นคุณลกัษณะ 

11.3 ดา้นความรู้  
แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 



   คะแนน 9 – 12  คะแนนที่ไดร้ะดบั  3  หมายถึง  ดี 
   คะแนน 5 – 8  คะแนนที่ไดร้ะดบั  2  หมายถึง พอใช ้
   คะแนน 0 – 4  คะแนนที่ไดร้ะดบั  1  หมายถึง ปรับปรุง   
 11.4 ดา้นทกัษะ  
  แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
   คะแนน 9 – 12  คะแนนที่ไดร้ะดบั  3  หมายถึง  ดี 
   คะแนน 5 – 8  คะแนนที่ไดร้ะดบั  2  หมายถึง พอใช ้
   คะแนน 0 – 4  คะแนนที่ไดร้ะดบั  1  หมายถึง ปรับปรุง 
 11.5 ดา้นคุณลกัษณะ  

แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
   คะแนน 9 – 12  คะแนนที่ไดร้ะดบั  3  หมายถึง  ดี 
   คะแนน 5 – 8  คะแนนที่ไดร้ะดบั  2  หมายถึง พอใช ้
   คะแนน 0 – 4  คะแนนที่ไดร้ะดบั  1  หมายถึง ปรับปรุง 

11.6 เกณฑก์ารประเมินโดยรวม (ผา่น/ไม่ผา่น) 
  เกณฑภ์าพรวม ผูเ้รียนไดร้ะดบัคุณภาพ 2 ขึ้นไป ครบทุกรายการถือวา่ผา่น กรณี
ผูเ้รียนไดผ้ลเรียนการประเมินไม่ถึง 2 ในดา้นใด ใหซ่้อมเสริมจนกวา่จะผา่น        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมนิ 
รายการทีป่ระเมิน ระดับการประเมนิคุณภาพผู้เรียน น า้หนักคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ด้านความรู้ 
    สามารถอธิบาย 
ประเภทของการแสดง
นาฏศิลป์ไทย 

 
  สามารถอธิบาย 
ประเภทของการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย
ไดอ้ยา่งครบถว้น 
   

  
  สามารถอธิบาย 
ประเภทของการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย 

 
  ไม่สามารถ
อธิบาย ประเภท
ของการแสดง
นาฏศิลป์ไทยได ้
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ด้านทกัษะ 
   นกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรมตามใบงานท่ี
ก าหนด 
    
 
นกัเรียนให้ความ
ร่วมมือกบัสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

   
 นกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรม ตามใบงาน
ท่ีก าหนดไดอ้ยา่งดี
เยีย่ม 
 
มีการวางแผนการ
ท างาน และให้ความ
ร่วมมือภายในกลุ่ม 
 

      
  นกัเรียนปฏิบติั 
ตามใบงานท่ีก าหนด 
 
   
 
มีการวางแผนการ
ท างานแต่ปฏิบติัได้
โดยขาดความตั้งใจ
และความสามคัคี 
 

 
 ไม่สามารถ
นกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรม ตามใบ
งานท่ีก าหนด 
 
  ไม่รับฟังความ
คิดเห็นกบัเพ่ือน
ภายในกลุ่มและ 
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ด้านคุณลกัษณะ 
   ตั้งใจเรียน และ
ปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ความช่ืนชม 
 
 
   มีความเอาใจใส่ใน
การท างาน 

 
   ตั้งใจเรียน และ
ปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ความช่ืนชม 
 
 
ใส่ใจในช้ินงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 
  

 
 ตั้งใจเรียน และ
ปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ความช่ืนชมแต่อาศยั
การกระตุน้ 
 
ท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย แต่อาศยั
การกระตุน้ 

 
ไม่ใส่ใจการตั้งใจ
เรียน และปฏิบติั
กิจกรรมดว้ยความ
ช่ืนชม   
 
ไม่ใส่ใจการ
ท างานและรบกวน
ผูอ่ื้น 

 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรู้ 
เร่ือง ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
เลขท่ี ช่ือสมาชิก สามารถอธิบาย 

ความหมายของ
ประเภทของการ
แสดงนาฏศิลป์
ไทย 

รวม สรุปผล 

3 2 1 12 ผา่น ไม่ผา่น 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

หมายเหตุ ไดผ้ลการประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 2 ทุกรายการใหผ้า่น 
 
 

 ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
    (..............................................................)    

   วนัที่.............................................................................. 
 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 9 – 12  คะแนนที่ไดร้ะดบั  3  หมายถึง  ดี 
คะแนน 5 – 8  คะแนนที่ไดร้ะดบั  2  หมายถึง พอใช ้
คะแนน 0 – 4  คะแนนที่ไดร้ะดบั  1  หมายถึง ปรับปรุง 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ  
เร่ือง ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
เลขท่ี ช่ือสมาชิก นกัเรียนปฏิบติั

กิจกรรมตามใบ
งานท่ีก าหนด 
 

   นกัเรียนให้
ความร่วมมือ
กบัสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

รวม สรุปผล 

3 2 1 3 2 1 12 ผา่น ไม่ผา่น 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

หมายเหตุ ไดผ้ลการประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 2 ทุกรายการใหผ้า่น 
 
 

 ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
     (..............................................................)    

วนัที่.............................................................................. 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 9 – 12  คะแนนที่ไดร้ะดบั  3  หมายถึง  ดี 
คะแนน 5 – 8  คะแนนที่ไดร้ะดบั  2  หมายถึง พอใช ้
คะแนน 0 – 4  คะแนนที่ไดร้ะดบั  1  หมายถึง ปรับปรุง 

 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ 
เร่ือง ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
เลขท่ี ช่ือสมาชิก    ตั้งใจเรียน 

และปฏิบติั
กิจกรรมดว้ย
ความช่ืนชม 

  มีความเอาใจ
ใส่ในการ
ท างาน 

รวม สรุปผล 

3 2 1 3 2 1 12 ผา่น ไม่ผา่น 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

หมายเหตุ ไดผ้ลการประเมินอยา่งนอ้ยระดบั 2 ทุกรายการใหผ้า่น 
 
 

 ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
     (..............................................................)    

วนัที่.............................................................................. 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 9 – 12  คะแนนที่ไดร้ะดบั  3  หมายถึง  ดี 
คะแนน 5 – 8  คะแนนที่ไดร้ะดบั  2  หมายถึง พอใช ้
คะแนน 0 – 4  คะแนนที่ไดร้ะดบั  1  หมายถึง ปรับปรุง 

 
 
 
 



12.   แหล่งการเรียนรู้ 
12.1  หอ้งสมุดโรงเรียนเทิงวทิยาคม 
12.2  หอ้งเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนเทิงวทิยาคม 
12.3 เวปไซดต่์างๆ กูเกิล และยทููป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
ละคร หมายถึง  

การแสดงที่ด าเนินเป็นเร่ืองราว โดยมีผูแ้สดงเป็นผูส่ื้อความหมาย ละครมีจุดมุ่งหมายเพือ่ให้
ความบนัเทิงสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเร้าความรู้สึกของผูช้ม และใหแ้นวคิด คติธรรมและปรัชญา
แก่ผูช้ม 
ละครไทย แบ่งได ้3 ประเภท 

1. ละครร า คือ การใชศิ้ลปะของการร่ายร า ด าเนินเร่ืองตามแบบแผนอนัเป็นมาตรฐาน 
มีศิลปะการแสดงประเภทละครร าสืบเน่ืองมานาน มีการพฒันาไปมาก แต่ยงัรักษารูปแบบของบท
ละคร การบรรเลงดนตรี การขบัร้อง การแสดง และเคร่ืองแต่งกายไว ้ศิลปะการแสดงละครร า ที่เป็น
เอกลกัษณ์  

1.1 ละครร าแบบมาตรฐาน  
   1.1.1 ละครชาตรี ละครที่ถือวา่เป็นตน้แบบของละครร าทุกชนิด เร่ืองที่
นิยมแสดง คือ เร่ืองพระสุธนมโนราห์ พระรถเสน โดยมีผูแ้สดงเพยีง 3 คน ใชว้งป่ีพาทยช์าตรี
บรรเลงประกอบการแสดง 
   1.1.2 ละครนอก สนันิษฐานวา่มีตน้ก าเนิดมาจากการละเล่นร้องแกข้อง
ชาวบา้น ต่อมาภายหลงัแสดงเป็นเร่ืองเป็นตอนมากยิง่ขึ้น เป็นละครที่มีววิฒันาการมาจากละครชาตรี 
โดยปรับปรุงวธีิการแสดงต่างๆ  
   1.1.3 ละครใน เป็นละครที่เล่นในเขตพระราชฐาน มีศิลปะการร่ายร าที่
สวยงามที่สุด โดยยดึถือรูปแบบการแสดงอยา่งเคร่งรัด โดยท่าร า เพลงร้อง ท านอง ดนตรี จะเล่นตาม
แบบแผนทุกประการ ไม่มีการแสดงตลกขบขนัระหวา่งการแสดง 



1.2 ละครร าแบบปรับปรุง 
 1.2.1 ละครดึกด าบรรพ ์เรียกตามช่ือของโรงละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้

แตกต่างไปจากละครในแบบเดิม โดยใชผู้แ้สดงร้องเองและร าเอง เจรจาเอง การแต่งกายใชแ้บบละคร
ใน มีการเปล่ียนแปลงฉากตามเน้ือเร่ือง ดนตรีที่ใชป้ระกอบเป็นดนตรีที่ปรับปรุงโดยเฉพาะ เรียกวา่ 
วงป่ีพาทยดึ์กด าบรรพ ์

 1.2.2 ละครพนัทาง เป็นละครที่มีการผสมผสานศิลปะของชาติอ่ืนๆ เช่น 
ดนตรี ท านองเพลง เน้ือร้อง เคร่ืองแต่งกาย และลีลาท่าร า  

 1.2.3 ละครเสภา เป็นลกัษณะเป็นการแสดงแบบเสภาร าเป็นหลกั              
มีวธีิการด าเนินเร่ืองใช ้การขบัเสภาเป็นหลกั 
 2. ละครร้อง เป็นละครที่ด าเนินเร่ืองโดยการร้องเพลงเป็นหลกั แต่ใชท้่าทางกิริยา
อาการอยา่งสามญัชนในการแสดงเป็นหลกั ละครร้องเป็นละครที่ไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตกเป็นหลกั 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

2.1 ละครร้องสลบัพดู (ละครร้องแบบกรมพระนราธิปประพนัธพ์งศ)์ เป็น
ละครที่ดดัแปลงมาจากตะวนัตกคือ โอเปร่าแต่น ามาผสมกบัละครไทย ใชเ้พลงร้องและดนตรีไทย มี
การเจรจาแทรกบา้ง    

2.2 ละครร้องลว้นๆ (ละครร้องแบบพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั) 
เป็นละครที่เป็นแบบตะวนัตกหรือยโุรป ร้องลว้นๆไม่มีค  าพดูแบบสามญัตวัละครร้องโตต้อบกนัเป็น
ท านองเพลงแทนค าพดู 
 3. ละครพูด เป็นละครสมยัใหม่ ที่ใชค้  าพดูในการด าเนินเร่ืองแทนการร้องเพลง แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท 
  3.1 ละครพดูลว้นๆ 
   3.1.1 ละครพดูแบบลว้นๆ เป็นการพดูโตต้อบกนั  
   3.1.2  ละครพดูค าฉนัท ์เป็นการพดูโตต้อบดว้ยฉนัทลกัษณ์  
   3.1.3 ละครพดูค ากลอน เป็นการโตต้อบดว้ยบทกลอน  
  3.2 ละครพดูสลบัล า เป็นละครที่มีทั้งการพดู การร้อง โตต้อบกนั แต่ถือการพดู
เป็นส่วนใหญ่บทร้องเป็นเพยีงส่วนประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

     โขน เป็นนาฏศิลป์ที่เก่าแก่ชนิดหน่ึงของไทย ตามหลกัฐานที่ปรากฏในจดหมายเหตุของ ลาลูแบร์ 
ซ่ึงเป็นบาทหลวงชาวฝร่ังเศสที่ไดเ้ขา้มาเจริญสมัพนัธไมตรี ในรัชสมยัพระนารายณ์มหาราชที่ได้
บนัทึกไว ้
ที่มาของการแสดงโขน 

1. ชกันาคดึกด าบรรพ ์เป็นการแสดงต านานพระนารายณ์ตอนกวนน ้ าอมฤต โดยแบ่งผู ้
แสดงออกเป็นสองฝ่าย คือ อสูร และเทวดา น ้ าในมหาสมุทรเป็นน ้ าอมฤต ใชเ้ขาพระสุเมรุเป็นแกน
ส าหรับกวน ใชพ้ญานาคเป็นเชือก โขนไดน้ าเอาการแบ่งขา้ง การแต่งกาย มาใชใ้นการแสงโขน 

2. กระบี่กระบอง เป็นศิลปะการต่อสู ้การใชอ้าวธุ ท่าร าเตน้โลดโผน 
3. หนงัใหญ่ ศิลปะการพาทย ์การเจรจา ดนตรี เพลงหนา้พาทย ์และท่าร า ท่าเตน้  

 

ประเภทของโขน 
1. โขนกลางแปลง เป็นการเล่นโขนกลางแจง้ ไม่มีการสร้างโรงแสดง ใชภู้มิประเทศ

และธรรมชาติ เป็นฉากในการแสดง ผูแ้สดงทั้งหมดรวมทั้งตวัพระตอ้งสวมหวัโขน นิยมแสดงตอน
ยกทพัรบ ววิฒันาการมาจากการเล่นชกันาคดึกด าบรรพเ์ร่ืองกวนน ้ าอมฤตที่ใชเ้ล่นในพธีิ
อินทราภิเษก ปรากฏในกฎมณเฑียรบาลสมยักรุงศรีอยธุยา โดยน าวธีิการแสดงคือการจดักระบวนทพั
และการเตน้ประกอบหนา้พาทยม์าใช ้แต่เปล่ียนมาเล่นเร่ืองรามเกียรต์ิแทน มีการเตน้ประกอบหนา้
พาทยแ์ละอาจมีบทพาทยแ์ละเจรจาบา้ง แต่ไม่มีบทร้อง 

2. โขนน่ังราว หรือเรียกอีกอยา่งวา่โขนโรงนอก ววิฒันาการมาจากโขนกลางแปลง 
เป็นโขนที่แสดงบนโรงที่ปลูกสร้างขึ้นส าหรับแสดง ตวัโรงมกัมีหลงัคา คุม้กนัแสงแดดและสายฝน 
ไม่มีเตียงส าหรับผูแ้สดงนัง่ มีเพยีงราวท าจากไมไ้ผ ่วางพาดตามส่วนยาวของโรงเท่านั้น มีช่องให้ผู ้



แสดงในบทของตวัพระหรือตวัยกัษ ์ที่มีต  าแหน่งและยศถาบรรดาศกัด์ิ สามารถเดินวนไดร้อบราวซ่ึง
สมมุติใหเ้ป็นเตียง ในส่วนผูแ้สดงที่รับบทเป็นเสนายกัษ ์เขนยกัษ ์เสนาลิงหรือเขนลิง คงนัง่พื้นแสดง
ตามปกติมีการพากยแ์ละเจรจา ไม่มีบทขบัร้อง ป่ีพาทยบ์รรเลงเพลงหนา้พาทยเ์ช่น กราวใน กราว
นอก ฯลฯ ในการแสดงใชป่ี้พาทยส์ าหรับบรรเลงเพลงถึงสองวง เน่ืองจากตอ้งบรรเลงเป็นจ านวน
มาก โดยต าแหน่งของป่ีพาทยต์วัแรกจะตั้งอยูบ่ริเวณหวัโรง ต  าแหน่งของป่ีพาทยต์วัที่สองจะตั้งอยู่
บริเวณทา้ยโรง และกลายเป็นที่มาของการเรียกวา่ "วงหัวและวงท้ายหรือวงซ้ายและวงขวา"  

3. โขนโรงใน เป็นโขนที่น าศิลปะการแสดงของละครใน เขา้มาผสมผสานระหวา่งโขน
กบัละครใน ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และ
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลที่ 2 รวมทั้งมีราชกวี ภายในราชส านกั ช่วยปรับปรุง
ขดัเกลาและประพนัธบ์ทพากย ์บทเจรจาใหมี้ความคลอ้งจอง ไพเราะสละสลวยมากยิง่ขึ้น โดยน าท่า
ร าท่าเตน้ และบทพากยเ์จรจาตามแบบโขนมาผสมกบัการขบัร้อง เป็นการปรับปรุงววิฒันาการของ
โขนในการแสดงโขนโรงใน ผูแ้สดงเป็นตวัพระ ตวันางและเทวดา เร่ิมที่จะไม่ตอ้งสวมหวัโขนใน
การแสดง มีการพากยแ์ละเจรจาตามแบบฉบบัของการแสดงโขน น าเพลงขบัร้องประกอบอากปักิริยา
อาการของตวัละคร และเปล่ียนมาแสดงภายในโรงแบบละครในจึงเรียกวา่โขนโรงใน มีป่ีพาทย์
บรรเลงสองวง ปัจจุบนัโขนที่กรมศิลปากรน าออกแสดงนั้น ใชศิ้ลปะการแสดงแบบโขนโรงในซ่ึง
เป็นการแสดงระหวา่งโขนกลางแปลงและโขนหนา้จอ 

4. โขนหน้าจอ เป็นโขนที่แสดงหนา้จอหนงัใหญ่ ซ่ึงใชส้ าหรับแสดงหนงัใหญ่หรือ
หนงัตะลุง โดยผูแ้สดงโขนออกมาแสดง สลบักบัการเชิดตวัหนงั ที่ฉลุแกะสลกัเป็นตวัละครในเร่ือง
รามเกียรต์ิอยา่งสวยงามวจิิตรบรรจง เรียกวา่ "หนังติดตวัโขน" ซ่ึงในการเล่นหนงัใหญ่ จะมีการเชิด
หนงัใหญ่อยูห่นา้จอผา้ขาวแบบจอหนงัใหญ่ ยาว 7 วา 2 ศอก ริมขอบจอใชผ้า้สีแดง และสีน ้ าเงิน เยบ็
ติดกนั ใชเ้สาจ านวน 4 ตน้ส าหรับขึงจอ ปลายเสาแต่ละดา้นประดบัดว้ยหางนกยงู หรือธงแดงมี
ศิลปะส าคญัในการแสดงคือการพากยแ์ละเจรจา ใชเ้คร่ืองดนตรีป่ีพาทยป์ระกอบการแสดง ผูเ้ชิดตวั
หนงัจะตอ้งเตน้ตามจงัหวะดนตรีและลีลาท่าทางของตวัหนงั 

โขนฉาก เป็นการแสดงโขนที่ถือก าเนิดขึ้นคร้ังแรก ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดใหมี้การจดัฉากในการแสดงแบบละครดึก
ด าบรรพ ์ประกอบตามทอ้งเร่ือง แบ่งเป็นฉากเป็นองก ์เขา้กบัเหตุการณ์และสถานที่ จึง
เรียกวา่โขนฉาก ปัจจุบนัการแสดงโขนของกรมศิลปากร นอกจากจะแสดงโขนโรงใน
แลว้ ยงัจดัแสดงโขนฉากควบคู่กนัอีกดว้ยเช่น ชุดปราบกากนาสูร ชุดมยัราพณ์สะกด
ทพั ชุดนางลอย ชุดนาคบาศ ชุดพรหมาสตร์ ชุดศึกวรุิญจ าบงั ชุดท าลายพธีิหุงน ้ าทิพย์
ชุดสีดาลุยไฟ และปราบบรรลยักลัป์ ชุดหนุมานอาสา ชุดพระรามเดินดงและชุด
พระรามครองเมือง 



 

 

 

 

 
 

1. ร า คือ การแสดงที่มุ่งเนน้ความสามารถของผูแ้สดง มีลีลาท่าร าที่งดงาม เพือ่ตอ้งการอวด
ฝีมือของผูแ้สดง สามารถแบ่งออกได ้3 ประเภท 
  1. ร าเดี่ยว คือ การร าคนเดียว เนน้ฝีมือการร าของผูแ้สดง เช่น ร าฉุยฉาย เป็นตน้ 
  2. ร าคู่ คือ การแสดงที่ผูแ้สดง 2 คน นิยมใชร้ าเบิกโรง หรืออาจเป็นร าคู่ ที่ไดต้ดั
ตอนมาจากบทละคร หรือบทโขน เป็นตน้ 
  3. ร าหมู่ คือ การที่มีผูแ้สดงตั้งแต่สองคนขึ้นไป มุ่งเนน้ความพร้อมเพรียงผ๔ูแสดง 
เช่น ร าสีนวล ร าโคม เป็นตน้ 

ลักษณะเฉพาะของร า 
   1. เนน้ความสามรถของผูแ้สดง 
   2. ผูแ้สดงตอ้งมีฝีมือในการร า 
   3. การแต่งการตอ้งเนน้ความประณีตงดงาม 
   4. ตอ้งมีจงัหวะและท่วงท านองที่เป็นมาตรฐาน แบบแผน 
2. ระบ า คือ การแสดงที่มีตั้งแต่ 2 มุ่งเนน้ความพร้อมเพรียงของผูแ้สดง การแปรแถว การแต่งกายที่
เหมือนกนั จะมีเน้ือร้องหรือไม่มีก็ได ้ระบ าสามารถแบ่งได ้2 ประเภทดงัน้ี  

 1. ระบ าไทยมาตรฐาน เป็นท่าร าที่มีมาตรฐานและแบบแผนในการร าอยา่งเคร่งครัด 
ไม่สามารถ เปล่ียนแปลงท่าร าได ้มีการแต่งกายยนืเคร่ือง พระนาง เช่น ระบ าส่ีบท เป็นตน้ 

 2. ระบ าเบ็ดเตล็ด หรือ ระบ าที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ เป็นท่าร าที่มีการคิดประดิษฐข์ึ้น
เพือ่น าไปแสดงในโอกาสต่างๆ เช่นระบ าโบราณคดี ระบ าฉ่ิง เป็นตน้ 

ลักษณะเฉพาะของระบ า 
  1. ผูแ้สดงมีรูปร่างที่ใกลเ้คียงกนั 
  2. เนน้ความพร้อมเพรียงของผูแ้สดง 
  3. มีการแปรแถวในรูปแบบต่างๆ 
                          4. เคร่ืองแต่งกายที่คลา้ยกนั 

 



 

 

 
 

 
         การแสดงพื้นเมืองเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม  ซ่ึงเป็นศิลปะที่แสดงออกสืบทอดกนัมาชา้นาน  
เปรียบเสมือนเป็นมรดกที่ชาวบา้นในทอ้งถ่ินต่างๆ ไดส้ัง่สม สืบทอด ปรับปรุงและพฒันามา
ตามล าดบั เพือ่ความเหมาะสมตามสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนไป โดยเฉพาะสงัคมไทยปัจจุบนัที่รับเอา
วฒันธรรมตะวนัตกหรือวฒันธรรมชาวต่างชาติเขา้มาประสมประสานกบัความเป็นไทย  ลกัษณะที่
แทจ้ริงของการแสดงจึงถูกลบเลือนและนบัวนัจะมีของใหม่เขา้มาแทนที่อยูเ่สมอ 
 การแสดงพื้นเมืองจดัเป็นส่วนหน่ึงของนาฏศิลป์ไทยที่สามารถแบ่งการแสดงพื้นเมือง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1. การแสดงพืน้เมืองในรูปแบบของเพลงพื้นเมือง 
เพลงพื้นเมือง  เป็นวรรณกรรมของชาวบา้นประเภทหน่ึงที่ใชร้้องเล่นในทอ้งถ่ินต่าง 

ๆ  และไดถ่้ายทอดกนัมาโดยบุคคลต่อบุคคลไม่มีการจดบนัทึก  จึงท าใหไ้ม่ทราบถึงผูแ้ต่งหรือที่มา
ของเพลง  หรือแมแ้ต่วธีิการเล่นต่างๆ  ก็ใชจ้ดจ าสืบต่อกนัมา  เพลงพื้นเมืองถือวา่เป็นวฒันธรรมดา้น
การบนัเทิงของทอ้งถ่ินแลว้แพร่ขยายไปยงัทอ้งถ่ินต่างๆ  โดยมีความสมัพนัธก์บัวถีิชีวติของคนไทย 

เพลงพื้นเมืองเป็นท านองเพลงและล าน าขบัร้องของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่คิดประดิษฐ์
และร้องกนัสืบต่อมาจนเป็นแบบแผน  และเป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึงที่แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์
ของทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงแต่ละทอ้งถ่ินก็จะคิดประดิษฐเ์ป็นแบบแผนของตนเองตามความนิยม  ตามวถีิ
ชีวติและส าเนียงภาษาของทอ้งถ่ิน  เพลงพื้นเมืองมกันิยมเล่นกนัในเทศกาลต่างๆ  หรืองานที่มีการ
ชุมนุมผูค้นในหมู่บา้นหรือในทอ้งถ่ินมาร่วมร่ืนเริง  ทั้งคนร้อง  คนแสดง  คนฟัง  คนดู  ลว้นแต่เป็น
บุคคลในหมู่บา้นทั้งส้ิน 

2. การแสดงพืน้เมืองในรูปแบบของการละเล่นพื้นเมือง 
การละเล่นพื้นเมือง  คือ  การแสดงใดๆ  ก็ตามที่เป็นประเพณีนิยมในทอ้งถ่ินและ

เล่นกนัระหวา่งคนในทอ้งถ่ินเพือ่ความสนุกสนานร่ืนเริงบนัเทิงใจในฤดูต่างๆ  การแสดงตอ้ง
เป็นไปอยา่งมีวฒันธรรม  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภาพ  ไม่หยาบโลนหรือเส่ือมศีลธรรม  



การแต่งกายสุภาพถูกตอ้งตามความนิยมและวฒันธรรม  เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินและโอกาสใน
การแสดง 

การละเล่นพื้นเมืองในที่น้ีรวมถึงการร าพื้นเมืองและการฟ้อนร าพื้นเมืองดว้ย  ซ่ึง
เป็นการละเล่นของไทยที่สืบเน่ืองหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งมาจากวฒันธรรมพื้นบา้น  โดยเฉพาะวถีิชีวิต
ของคนในทอ้งถ่ิน  การท ามาหากิน  การประกอบอาชีพเคร่ืองมือเคร่ืองไมท้ี่ใชอ้ยูใ่นชีวติประจ าวนั  
ซ่ึงสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงทุกวนัน้ี 

 
ลักษณะของการแสดงพืน้เมือง 

การแสดงพื้นเมืองทั้งการละเล่นพื้นเมืองเพลงพืน้เมือง  การร าพื้นเมืองหรือการ
ฟ้อนร าพื้นเมือง  ลว้นแต่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งส้ิน  ทั้งน้ีเน่ืองจากชาวบา้นตอ้งการความ
บนัเทิงเพือ่ให้หายจากความเหน็ดเหน่ือยหลงัจากที่ไดท้  างานหนกัมาตลอด  ต่างคนต่างท ามาหากิน  
ไม่คอ่ยไดมี้โอกาสพบกนั  เม่ือมีเวลาและโอกาสจึงหาส่ิงบนัเทิงใจขึ้นมา  หรือเกิดจากสภาพของ
สงัคมที่ยงัมีความตอ้งการแสวงหาความบนัเทิงความสนุกสนาน  หรืออาจเป็นเร่ืองของความเช่ือที่
ชาวบา้นตอ้งปฎิบติัต่อส่ิงที่คนในทอ้งถ่ินตอ้งยดึเหน่ียวเพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจ  ตลอดจนเร่ืองราว
ความศรัทธาในพระพทุธศาสนา  การแสดงพื้นเมืองแต่ละชนิดลว้นมีคุณค่าและเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาติ  เป็นส่ิงที่แสดงถึงวถีิชีวติของทอ้งถ่ินใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดั  สมควรไดรั้บการอนุรักษแ์ละสืบทอด
ต่อไป 

การแสดงพื้นเมืองโดยเฉพาะเพลงพื้นเมืองมีลกัษณะของการแสดงหรือการเล่นง่ายๆ  และมี
ลกัษณะที่เห็นเด่นชดั  ดงัน้ี   

1. มีความเรียบง่ายของการใชถ้อ้ยค  าส านวนโวหาร  ไม่มีศพัทส์แลงมากนกั  แฝงความ
เป็นทอ้งถ่ิน 

2. ตลกขบขนั  กระทบกระแทก  เสียดสีสงัคมตั้งแต่ในระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัชาติ 
3. มีการสอดแทรกวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ินตั้งแต่ความเช่ือ  ขนบธรรมเนียมประเพณี

ค่านิยม  และภาษา 
4. ฉนัทลกัษณ์หรือรูปแบบของการใชภ้าษามีความหลากหลาย 
5. การเล่นไม่ตอ้งการอุปกรณ์มากมายนกั  อาจใชจ้งัหวะจากการตบมือ  การใชเ้คร่ือง

ดนตรีง่ายๆ  เช่น  ฉ่ิง  กรับ  โทน  เป็นตน้  การแสดงแต่งการง่ายๆ  ตามแบบพื้นบา้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ  
ซ่ึงอาจจะมีการทาแป้งแต่งหนา้ทาปากเล็กนอ้ยเพือ่ความสวยงาม   

6. มีการเล่นร้องโตต้อบกนัระหวา่งฝ่ายชายกบัฝ่ายหญิง 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนสร้างผงัมโนทศัน์ ประเภทของละครไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามเร่ืองโขนตามหวัขอ้ต่อไปน้ี พร้อมอธิบายอยา่งละเอียด 
 
1. โขนมีที่จากจากส่ิงใดบา้ง ชกันาคดึกด าบรรพ ์กระบี่กระบอง หนงัใหญ่ 
2. โขนไดรั้บเอารูปแบบการแสดงในส่ิงใดมาจาก ชกันาคดึกด าบรรพ ์น าเอาการแบ่งขา้ง การ
แต่งกาย มาใชใ้นการแสงโขน 
3. ศิลปะการต่อสูใ้นการแสดงโขน ไดรั้บมาจากศิลปะแขนงใด กระบี่กระบอง 
4. ส่ิงใดที่โขนไดรั้บมาจากการแสดง หนงัใหญ่ ศิลปะการพาทย ์การเจรจา ดนตรี เพลงหนา้

พาทย ์และท่าร า ท่าเตน้ 
5. โขนแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 5 ประเภท 
6. โขนประเภทใดที่ใชภู้มิประเทศ และธรรมชาติเป็นเวทีในการแสดง โขนกลางแปลง 
7. โขนประเภทใดบา้ง ที่ไม่บทร้อง โขนนัง่ราว 
8. โขนโรงในมีการผสมผสานกบัการแสดงในชนิดใด โขนกบัละครใน 
9. ค าวา่ หนา้จอ หมายถึงส่ิงใด จอของหนงัใหญ่ 
10. โขนฉากเกิดขึ้น ในสมยัใด รัชกาลที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามเร่ืองโขนตามหวัขอ้ต่อไปน้ี พร้อมอธิบายอยา่งละเอียด 
 
1. โขนมีที่จากจากส่ิงใดบา้ง........................................................................................................ 
2. โขนไดรั้บเอารูปแบบการแสดงในส่ิงใดมาจาก ชกันาคดึกด าบรรพ.์...................................... 
3. ศิลปะการต่อสูใ้นการแสดงโขน ไดรั้บมาจากศิลปะแขนงใด.................................................. 
4. ส่ิงใดที่โขนไดรั้บมาจากการแสดง หนงัใหญ่........................................................................... 
5. โขนแบ่งออกเป็นก่ีประเภท..................................................................................................... 
6. โขนประเภทใดที่ใชภู้มิประเทศ และธรรมชาติเป็นเวทีในการแสดง....................................... 
7. โขนประเภทใดบา้ง ที่ไม่บทร้อง............................................................................................. 
8. โขนโรงในมีการผสมผสานกบัการแสดงในชนิดใด................................................................ 
9. ค าวา่ หนา้จอ หมายถึงส่ิงใด.................................................................................................... 
10. โขนฉากเกิดขึ้น ในสมยัใด

........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง นกัเรียนชมการแสดงต่อไปน้ี และน าขอ้ความในกรอบดน้ล่าง  มาจดั ประเภทของการแสดง
ใหถู้กตอ้ง 
 

 
 
 
 
 
 
1. การแสดงชุดที่ 1 ช่ือ........................................เป็นการแสดงประเภทใด........................ 
 
2. การแสดงชุดที่ 2 ช่ือ........................................เป็นการแสดงประเภทใด........................ 
 
3. การแสดงชุดที่ 3 ช่ือ........................................เป็นการแสดงประเภทใด........................ 
 
4. การแสดงชุดที่ 4 ช่ือ........................................เป็นการแสดงประเภทใด........................ 
 
5. การแสดงชุดที่ 5 ช่ือ........................................เป็นการแสดงประเภทใด........................ 
 
6. การแสดงชุดที่ 6 ช่ือ........................................เป็นการแสดงประเภทใด........................ 

 
 
 

 ระบ าสุโขทยั ระบ านกยงู ระบ าฉ่ิง  ร าชุมนุมเผา่ไทย
 ร าฉุยฉายเบญจกายแปลง ร าหนุมานจบันางสุพรรณมจัฉา ระบ า
 ร าเด่ียว  ร าคู่ ร าหมู่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง นกัเรียนชมการแสดงต่อไปน้ี และน าขอ้ความในกรอบดน้ล่าง  มาจดั ประเภทของการแสดง
ใหถู้กตอ้ง 
 

 
 
 
 
 
 
1. การแสดงชุดที่ 1 ช่ือ ระบ าสุโขทยั เป็นการแสดงประเภทใด ระบ า  
 
2. การแสดงชุดที่ 2 ช่ือ ร าหนุมานจบันางสุพรรณมจัฉา เป็นการแสดงประเภทใด ร าคู ่
 
3. การแสดงชุดที่ 3 ช่ือ ร าฉุยฉายเบญจกายแปลง เป็นการแสดงประเภทใด ร าเด่ียว 
 
4. การแสดงชุดที่ 4 ช่ือ ระบ าฉ่ิง เป็นการแสดงประเภทใด ระบ า 
 
5. การแสดงชุดที่ 5 ช่ือ ระบ านกยงู เป็นการแสดงประเภทใด ระบ า 
 
6. การแสดงชุดที่ 6 ช่ือ ร าชุมนุมเผา่ไทย เป็นการแสดงประเภทใด ร าหมู่ 

 
 

 ระบ าสุโขทยั ระบ านกยงู ระบ าฉ่ิง  ร าชุมนุมเผา่ไทย
 ร าฉุยฉายเบญจกายแปลง ร าหนุมานจบันางสุพรรณมจัฉา ระบ า
 ร าเด่ียว  ร าคู่ ร าหมู่ 



 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามเร่ืองการแสดงพื้นเมือง ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี พร้อมอธิบายอยา่งละเอียด 
 
1. การแสดงพื้นเมือง หมายถึง................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
2. การแสดงพื้นเมืองแบ่งไดก่ี้ประเภท..................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
3. จงอธิบายลกัษณะการแสดงพื้นเมือง.................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
4. องคป์ระกอบของการแสดงพื้นเมืองในการถ่ายทอดทางความคิดมีอะไรบา้ง.................... 
.................................................................................................................................................. 
5. การแสดงพื้นเมืองกบัความงาม หมายถึง............................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
6. ภายในชุมชนของนกัเรียนการแสดงพื้นเมืองที่พบคือ การแสดงชุดอะไร......................... 
.................................................................................................................................................. 
7. การแสดงพื้นเมืองภายในชุมชนของนกัเรียน เป็นการแสดงพื้นเมืองในรูปแบบใด............. 
.................................................................................................................................................. 
8. การแสดงพื้นเมืองในชุมชนของนกัเรียน นิยมเล่นเน่ืองในโอกาสใด................................ 
.................................................................................................................................................. 
9. อุปกรณ์การแสดงพื้นเมือง ในชุมชนของนกัเรียนคือ (ถา้ไม่มี ไม่ตอ้งตอบ)...................... 
................................................................................................................................................. 
10. นกัเรียนคิดอยา่งไรกบัการแสดงพื้นเมืองที่นกัเรียนเห็น...................................................... 
................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



 
 
 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามเร่ืองการแสดงพื้นเมือง ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี พร้อมอธิบายอยา่งละเอียด 
 
1. การแสดงพื้นเมือง หมายถึง การแสดงที่เกิดขึ้นภายในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
2. การแสดงพื้นเมืองแบ่งไดก่ี้ประเภท 2 ประเภท 
3. จงอธิบายลกัษณะการแสดงพื้นเมืองพื้นเมือง มีลกัษณะของการแสดงหรือการเล่นง่ายๆ และมี
ลกัษณะที่เห็นเด่นชดั 
4. องคป์ระกอบของการแสดงพื้นเมืองในการถ่ายทอดทางความคิดมีอะไรบา้ง ถ่ายทอดตามความเช่ือ 
5. การแสดงพื้นเมืองกบัความงาม หมายถึง มีเอกลกัษณ์ที่งดงามตามทอ้งถ่ินนั้นๆ 
6. ภายในชุมชนของนกัเรียนการแสดงพื้นเมืองที่พบคือ การแสดงชุดอะไร......................... 
.................................................................................................................................................. 
7. การแสดงพื้นเมืองภายในชุมชนของนกัเรียน เป็นการแสดงพื้นเมืองในรูปแบบใด............. 
.................................................................................................................................................. 
8. การแสดงพื้นเมืองในชุมชนของนกัเรียน นิยมเล่นเน่ืองในโอกาสใด................................ 
.................................................................................................................................................. 
9. อุปกรณ์การแสดงพื้นเมือง ในชุมชนของนกัเรียนคือ (ถา้ไม่มี ไม่ตอ้งตอบ)...................... 
................................................................................................................................................. 
10. นกัเรียนคิดอยา่งไรกบัการแสดงพื้นเมืองที่นกัเรียนเห็น...................................................... 
................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ ขอ้ที่6 ถึงขอ้ที่10 ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น 
 
 

 

 


