
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ23102 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/1 - 3/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

รวม 40 ช่ัวโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

นายศุภฤกษ์  กำลังเดช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ (ศ23102) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 25 - 28 
ต.ค. 65 

บรูณาการ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

onsite  
  

1.การเข้าร่วมกิจกรรม  

2 30 ต.ค  – 
4 พ.ย. 65 

-อิทธิพลของ
ดนตรีกับบุคคล
และสังคม 
-องค์ประกอบที่
ใช้ในการ
สร้างสรรค์งาน
ดนตรีและงาน
ศิลปะ 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=3hhXi8NK
reM 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

3 7 – 11 
พ.ย. 65 

วิวัฒนาการของ
ดนตรีไทย 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=eXVzOHxj-
lU  
https://www.youtube.com/watch?v=HbTxYbM
4xbI 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 10 

4 14 – 18 
พ.ย. 65 

ทักษะพ้ืนฐาน
ทางดนตรีไทย 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=iumxNK1
QA4Q  
https://www.youtube.com/watch?v=Uf4Z3aov
XWg 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
3.ใบงาน/แบบทดสอบ 
 

 

5 21 – 25  
พ.ย. 65 

หลักการจัด
แสดงดนตรีไทย
ในวาระต่าง ๆ 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=d64BZC-f-
bI 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

6 28 พ.ย – 
2 ธ.ค. 65 

วิวัฒนาการของ
ดนตรีสากล  

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=3x2hSQEV
v4Q 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

20 



 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

https://www.youtube.com/watch?v=A7prsFGbtu
o 

7 6 – 9 
ธ.ค. 65 

การบรรเลง
ดนตรีสากล 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=eG3afAIi6I
Q  

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

8 12 - 16  
ธ.ค. 65 

หลักการจัด
แสดงดนตรี
สากลในวาระ
ต่าง ๆ 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=canjaHn_
3cg  
 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
3.ใบงาน/แบบทดสอบ 
 
 

 

9  19 – 23 
ธ.ค. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาค 
 

20 

10 26 – 30 
ต.ค. 65 

นาฏศิลป์และ
การละครกับ
ชีวิตมนุษย์ 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=Ymjjh-
6pW7I 
https://www.youtube.com/watch?v=4qVb9ATi
_gw 
 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

11 3 – 6 
ม.ค. 66 

ทักษะพ้ืนฐาน
ทางนาฏศิลป์
ไทย 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=VVKVn-
aI9ow 
https://www.youtube.com/watch?v=t8BiWfc3j
zA 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
3.ใบงาน/แบบทดสอบ 
 

20 

12 9 – 13 
ม.ค. 66 

หลักการวิจารณ์
เปรียบเทียบ
งานนาฏศิลป์
ไทย 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=vPH1Cb4
KSo0 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A7prsFGbtuo
https://www.youtube.com/watch?v=A7prsFGbtuo


 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

13 17 - 20 
ม.ค. 66 

ภาษาท่า ☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=r9DWjkOB
ASo  
https://www.youtube.com/watch?v=BJsHS68d
JcU  

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

14 23 - 27 
ม.ค. 66 

หลักการ
ประดิษฐ์ท่ารำ
และท่าทาง
ประกอบการ
แสดง 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=6Z6icQOA
Sow 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
3.ใบงาน/แบบทดสอบ 
 

10 

15 30 - 31  
ม.ค. 66 
1 - 3 

ก.พ. 66 

การแสดงละคร ☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=PEjmKR08
rQk  

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

16 6 - 10 
ก.พ. 66 

ทักษะในการ
พัฒนารูปแบบ
การแสดงละคร 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=BKhc6Tc-
JIM 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

17 13 – 14 
ก.พ. 66 

เทคนิคพ้ืนฐานใน
การจัดการแสดง
ละคร 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=iNM1SxWe
MIQ 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

17- 
18 

15 – 17 
ก.พ. 66 
20 – 21 
ก.พ. 66 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาค 
 

20 

 
อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ  

คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20  
 


