
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชา นาฏศิลป์ (เพิ่มเติม)  รหัสวิชา ศ 30201 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4,5/4 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 

นางสาววรัญญา  พันธ์แก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชา นาฏศิลป์ ( ศ 30201) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4,5/4  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 

 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

 
    ปฐมนิเทศ ช้ีแจงรายวิชาที่สอน 

Google meet 
Skp online 
 

- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน 
Google site 

  Line วิชา
นาฏศิลป ์

 

 
 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

ความหมายของนาฏศิลป ์
 

Google meet 
Skp online 
 

- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน 
Google site 

https://www.youtube.com/watc
h?v=ySUa5rQvj50 

- 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
 

Google 
classroom 

 

  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

นาฏยศัพท ์ Google meet 
Skp online 
 

- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน 
Google site 

https://www.youtube.com/watc
h?v=pozltt9hrH4 

- 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
2. ใบงานท่ี 1 

Google 
classroom 

 
 

 
10 

 

 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

ภาษาท่า Google meet 
Skp online 
 

- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน 
Google site 

https://www.youtube.com/watc
h?v=BJsHS68dJcU 

- 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
2. ใบงานท่ี 2 

Google 
classroom 

 

10  

5 28 มิ.ย. 
– 

2 ก.ค. 
64 

  
  หมุนวงล้อภาษาท่าเลียนแบบสตัว์ 

Google meet 
Skp online 
 

-  
google site 

-  1. แบบทดสอบ Google 
classroom 

 

 20  

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

            นาฏศิลป์สากล Google meet 
Skp online 
 

- google site 
https://www.youtube.com/watc

h?v=Qynj9WQ65m4 

- 1. อภิปรายร่วมกันใน
ช้ันเรียน 
 

Google 
classroom 

 

  

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

 
ติดตามงานในรายวิชา 

Google meet 
Skp online 
 

- google sit 
 

- 1. อภิปรายร่วมกันใน
ช้ันเรียน 

Google 
classroom 

 

 
 

 



 สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

สรุปบทเรียนนาฏศิลปส์ากล Google meet 
Skp online 
 

- . google site - 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
2. ใบงานท่ี 3 

Google 
classroom 

 

 
10 

 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

หลักการจดัการแสดง 
นาฏศิลปไ์ทย 

Google meet 
Skp online 
 

- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน 
         Google site 
https://www.youtube.com/watc
h?v=69wm-vQkCx4 

 1. อภิปรายร่วมกันใน
ช้ันเรียน 
 

Google 
classroom 

 

 
 

 

11 9 – 13
ส.ค. 64 

 
การจัดการแสดงประเภท ร า 

Google meet 
Skp online 
 

- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน 
         Google site 
https://www.youtube.com/watc
h?v=9G95LHUKVZ8 

- 1. อภิปรายร่วมกันใน
ช้ันเรียน 
 

Google 
classroom 

 

 
 

 

12 16 – 20
ส.ค. 64 

      
      การจัดการประเภท ระบ าแสดง 

Google meet 
Skp online 
 

- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน 
         Google site 
https://www.youtube.com/watc
h?v=QSP55r1hANg 

 1. อภิปรายร่วมกันใน
ช้ันเรียน 
 

Google 
classroom 

 

 
 

 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

การจัดการแสดงประเภท ฟ้อน Google meet 
Skp online 
 

- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน 
         Google site 
https://www.youtube.com/watc
h?v=tIqaOOwJKDA 

- 1. อภิปรายร่วมกันใน
ช้ันเรียน 
 

Google 
classroom 

 

  

14 30 ส.ค. 
– 

3 ก.ย. 
64 

การจัดการแสดงประเภท ละคร Google meet 
Skp online 
 

- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน 
         Google site 
https://www.youtube.com/watc
h?v=RI5FLon38XA 

- 1. อภิปรายร่วมกันใน
ช้ันเรียน 
2. ใบงานท่ี 4 

Google 
classroom 

 

10  

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

การจัดการแสดงประเภท นาฏศลิป์
สากล 

Google meet 
Skp online 
 

- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน 
         Google site 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Qynj9WQ65m4 

- 1. อภิปรายร่วมกันใน
ช้ันเรียน 

Google 
classroom 

 

  



 

 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

การจัดการแสดงบัลเลต ์ Google meet 
Skp online 
 

- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน 
         Google site 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Qynj9WQ65m4 

- 1. อภิปรายร่วมกันใน
ช้ันเรียน 

Google 
classroom 

 

  

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

การจัดการแสดง เต้น  Google meet 
Skp online 
 

- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน 
         Google site 
https://www.youtube.com/watc
h?v=CI2bnOvfa3E 

- 1. อภิปรายร่วมกันใน
ช้ันเรียน 
2. ใบงานท่ี 5 

Google 
classroom 

 

   10  

18 27- 28 ทบทวนความรู้เตรียมสอบปลายภาค Google meet 
Skp online 
 

- - - 1.การเข้าเรยีน 
2.แบบทดสอบหลังเรียน 

Google 
classroom 

 

10 
 

 

19 29 ก.ย. 
– 

1 ต.ค. 
64 

สอบปลายภาค 20  

20 4 – 6 
1 ต.ค. 

64 

สอบปลายภาค   

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 

 
 


