
 

 
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชา นาฏศิลป์ 2 รหัสวชิา  ศ 32103 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1 - 11 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 20 ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 

นางสาววรัญญา พันธ์แก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชา นาฏศิลป์ 2 (ศ 32103) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1-11  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565 

 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 25-28 
ต.ค.65 

บรูณาการ
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

 onsite  
 

1.การเข้าร่วมกิจกรรม 
 

- 

2 31 – 4 
พ.ย. 65 

- ชี้แจงคะแนนใน
รายวิชา 
- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

 online (Google meet Skp online) 
    onair  

 onsite  
    onhand  

 ondemand google site 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบทดสอบก่อนเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

10 

3 7 – 11 
พ.ย. 65 

 
- ฉาก แสง สีเสียง 
สถานที่  
 

    online (Google meet Skp online) 
    onair  

 onsite  
    onhand  

 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=ggen1m
phlwY&t=9s 

1.การเข้าเรียน 
  - ที่โรงเรียน 
  - google classroom 

- 

4 14 – 18 
พ.ย. 65 

 
- ความรู้เบื้องต้น
ละครสร้างสรรค ์
- ประเภทละคร
สร้างสรรค์  

 online (Google meet Skp online) 
    onair  

onsite  
    onhand  

 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=-
qt5SStVrxk 

1.การเข้าเรียน 
  - ที่โรงเรียน 
  - google classroom 

- 

5 21 – 25 
พ.ย. 65 

- แนวทางการแสดง
ละครสร้างสรรค ์
- ประโยชน์ละคร
สร้างสรรค ์
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

online (Google meet Skp online) 
    onair  

onsite  
    onhand  

 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=CKvyy7C
b5BE 

1.การเข้าเรียน 
2. แบบทดสอบหลังเรียน 
   - ที่โรงเรียน 
  - google classroom 

10 

6 28 – 2 
พ.ย.- ธ.ค. 

65 

- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
- การสร้างสรรค์
ท่ารำท่ีเป็นคู่และ
เป็นหมู่ 
 

 online (Google meet Skp online) 
    onair  

onsite  
    onhand  

 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=5r46zET
hNSE 

1.การเข้าเรียน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
  - ที่โรงเรียน 
  - google classroom 

- 

 



 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

7 6 – 9 
ธ.ค. 65 

-นาฏศิลป์สากล
พ้ืนฐาน 

 online (Google meet Skp online) 
    onair  

 onsite  
    onhand  

 ondemand google site 
 

1.การเข้าเรียน 
  - ที่โรงเรียน 
  - google classroom 

- 

8 12 – 16 
ธ.ค. 65 

- การนำเอาการ
แสดงไปใช้ในโอกาส
ต่างๆ 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 online (Google meet Skp online) 
    onair  

 onsite  
    onhand  

 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=YVjBU7VRhe0 

1.การเข้าเรียน 
  - ที่โรงเรียน 
  - google classroom 

10 

 

     9 

 

19 – 23 
ธ.ค. 65 

 

สัปดาหก์ารวัดและประเมินผลกลางภาค 

 

๒๐ 

10 26 – 30 
ธ.ค. 65 

- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน  
- สุนทรียะของ
นาฏศิลป์และการ
ละคร 

 online (Google meet Skp online) 
    onair  

onsite  
    onhand  

 ondemand google site 

1.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
2.แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

- 

11 27 – 30 
ธ.ค. 65 

 
- งานค้างคะแนน- 
- หลักการชมการ
นาฏศิลป์และการ
ละคร 

online (Google meet Skp online) 
    onair  

 onsite  
    onhand  

 ondemand google site 

1.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
 

 
- 

12 3 – 6 
ม.ค. 66 

 
-มารยาทในการ
ชมนาฏศิลป์และ
การละคร 
 

 online (Google meet Skp online) 
    onair  

 onsite  
    onhand  

 ondemand google site 

1.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
 

- 

13 9 – 13 
ม.ค. 66 

 
- หลักการวิจารณ์
นาฏศิลป์และการ
ละคร 

 online (Google meet Skp online) 
    onair  

 onsite  
    onhand  

 ondemand google site 

1.การเข้าเรียน 
  - ที่โรงเรียน 
  - google classroom 

- 

 
 
 
 



 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

14 17 – 20 
ม.ค. 66 

- แบบทดสอบหลัง
เรียน(ปฏิบัติ) 

online (Google meet Skp online) 
    onair  

onsite  
    onhand  

 ondemand  google site 

1.การเข้าเรียน 
  - ที่โรงเรียน 
 - google classroom 
2.แบบทดสอบหลังเรียน 
( ปฏิบัติ ) 

 

20 

15 23 – 27 
ม.ค. 66 

- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
- สืบสานนาฏศิลป ์

online (Google meet Skp online) 
    onair  

onsite  
    onhand  

 ondemand  google site 

1.การเข้าเรียน 
  - ที่โรงเรียน 
 - google classroom 
2.แบบทดสอบก่อน
เรียน 

 

- 

16 30 – 31 
ม.ค.66 
1 – 3 
ก.พ.66 

 
- การจัดการแสดง
ที่เหมาะสม 
 

 online (Google meet Skp online) 
    onair  

onsite  
    onhand  

ondemand google site 

1.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 

 
- 

17 6 - 10 
ก.พ. 66 

 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 online (Google meet Skp online) 
    onair  

 onsite  
    onhand  

 ondemand google site 

1.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
2.แบบทดสอบหลังเรียน 
 

10 

 
 

17 -18 

15 - 18 
ก.พ. 64 
20 - 21 
ก.พ. 64 

 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 
 
 

20 

 
อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ 

คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20 
 
 


