
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชา นาฏศิลป์   รหัสวิชา ศ 32101 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5/1 -11 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 20 ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
 

นางสาววรัญญา  พันธ์แก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชา นาฏศิลป์ ( ศ 32101) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 - 11  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 

-    Line วิชา
นาฏศิลป ์

 
 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

ประวัติความเป็นมาละครไทยในสมัย
น่านเจ้า สมยัอยุธยา 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/3QTtL0G1jeE 
https://youtu.be/xG2T9ip5ASI 

 Google site 
หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

- 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
2. ใบงานที่ 1  
 

Google 
classroom 

 

10  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

ประวัติความเป็นมาละครไทยในสมัย
ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร ์

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/pPHLJ-YYJMs 
https://youtu.be/ps-HR2BCeS8 
               google site 
หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

- 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
2. ใบงานที่ 2 

Google 
classroom 

 
 

 
10 

 

 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

สรุปบทเรียน หน่วยท่ี 1 Google meet 
Skp online 
 

- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน 
         Google site 
หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

- 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
2. ใบงาน mymap 

Google 
classroom 

 

 10  

5 28 มิ.ย. 
– 

2 ก.ค. 
64 

  
  แบบทดสอบหลังเรียน 

Google meet 
Skp online 
 

- .       google site 
หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

-  1. แบบทดสอบ Google 
classroom 

 

   10  

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

    
   บุคลส าคัญในวงการนาฏศลิป์ใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมยั
รัตนโกสินทร์  
ประวัติพระราชชายาเจ้าดารารสัม ี

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/FpScbzwHFcE 
           google site 
หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

- 1. อภิปรายร่วมกันใน
ช้ันเรียน 

Google 
classroom 

 

  

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป ์
 หลวงวิจิตวาทการ 
ครูมัลลี คงประภัสร ์

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/RQsjXU1VOEg 
https://youtu.be/5ZL9sAyPC_w 
                google sit 
หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

- 1. อภิปรายร่วมกันใน
ช้ันเรียน 

Google 
classroom 

 

 
 

 

https://youtu.be/3QTtL0G1jeE
https://youtu.be/xG2T9ip5ASI
https://youtu.be/pPHLJ-YYJMs
https://youtu.be/ps-HR2BCeS8
https://youtu.be/FpScbzwHFcE
https://youtu.be/RQsjXU1VOEg
https://youtu.be/5ZL9sAyPC_w


 
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 

บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์  
ครูกรี วรศะริน 
ครูรัตติยะ  วิกสิตพงศ์ 
สรุปสาระส าคญัในบทเรียนที่ 2 
ทดสอบหลังเรียน  

Google meet 
Skp online 
 

-  - google site 
หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

- 1. แบบทดสอบหลัง
เรียน 

Google 
classroom 

 

 
 10 

 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

 
รูปแบบนาฏศิลป์ไทย 

Google meet 
Skp online 
 

-  
https://www.youtube.com/watc
h?v=EKV6zvfZkPY 
google site 
หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
 

Google 
classroom 

 

 
 

 

11 9 – 13
ส.ค. 64 

รูปแบบนาฏศิลป์สากล 
 

Google meet 
Skp online 
 

-        เนื่อหารายวิชา google site 
ศึกษาเพิ่มเติม 
https://www.youtube.com/watch?v=

Qynj9WQ65m4 
หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

- 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
 

Google 
classroom 

 

 
 

 

12 16 – 20
ส.ค. 64 

หลักการจัดการแสดง Google meet 
Skp online 
 

- เช็คชื่อเข้าเรียนด้วย Google meet  
       เนื่อหารายวิชา google site 

หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
2. ใบงาน  

Google 
classroom 

 

 
10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKV6zvfZkPY
https://www.youtube.com/watch?v=EKV6zvfZkPY


 

18 27- 28 ทบทวนความรู้เตรียมสอบปลายภาค Google meet 
Skp online 
 

- - - 1.การเข้าเรยีน 
2.ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 

Google 
classroom 

 

- 
 

 

18 29 ก.ย. 
– 

1 ต.ค. 
64 

สอบปลายภาค 20  

19 4 – 6 
1 ต.ค. 

64 

สอบปลายภาค 

รวมคะแนน 100 
 

 

 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

- ออกแบบฉาก 
 

Google meet 
Skp online 
 

- เช็คชื่อเข้าเรียนด้วย Google meet 
เนื่อหารายวิชา google site 

หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

- 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
 

 

Google 
classroom 

 

  

14 30 ส.ค. 
– 

3 ก.ย. 
64 

- ออกแบบเวที 
 

Google meet 
Skp online 
 

- เช็คชื่อเข้าเรียนด้วย Google meet 
เนื่อหารายวิชา google site 

หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

- 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
2. ใบงาน  

Google 
classroom 

 

10  

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

เขียนบทละคร Google meet 
Skp online 
 

- เช็คชื่อเข้าเรียนด้วย Google meet 
เนื่อหารายวิชา google site 

หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

- 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
 

Google 
classroom 

 

  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

เขียนบทละคร Google meet 
Skp online 
 

- เช็คชื่อเข้าเรียนด้วย Google meet 
เนื่อหารายวิชา google site 

หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

- 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
2. ใบงาน  

Google 
classroom 

 

10  

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

จ าลองการแสดง Google meet 
Skp online 
 

- เช็คชื่อเข้าเรียนด้วย Google meet 
เนื่อหารายวิชา google site 

    หนังสือแบบเรียน นาฏศิลป์ ม. 4-6 

- 1. ร่วมอภิปรายใน
ห้องเรียน 
 

Google 
classroom 

 

  


