
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ22102 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/6 - 2/9  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

นางสาวธิภาพร  แจ่มดวง 
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ (ศ22102) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 – 2/9  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
สัปดาห์

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 25 - 28 
ต.ค. 65 

บรูณาการ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

onsite  
  

1.การเข้าร่วมกิจกรรม  

2 30 ต.ค  – 
4 พ.ย. 65 

- ดนตรีกับ
สังคมและ
วัฒนธรรม 
-เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์
ทางดนตรีไทย 
 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=wkXMTjCo
yPU 
https://www.youtube.com/watch?v=2d0xXasB
zbQ 
https://www.youtube.com/watch?v=s-
kcgvV95_g 
https://www.youtube.com/watch?v=7TvzWIeV
pCo 
https://www.youtube.com/watch?v=UEWCCSu
HsuQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ixr3Tndsk
Hc 
https://www.youtube.com/watch?v=dZfAnPD3
M90  
https://www.youtube.com/watch?v=H_NVP0P-
FOg 

1.การเข้าเรยีน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

3 7 – 11 
พ.ย. 65 

อารมณ์เพลง
และความรู้สึก
ในบทเพลง 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=_uGTib3p
sq4  
https://www.youtube.com/watch?v=cz65CAPR
HLQ  
https://www.youtube.com/watch?v=LikKLbHEl
8o 

1.การเข้าเรยีน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

4 14 – 18 
พ.ย. 65 

ทักษะดนตรี
ไทย 1 

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

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

20 



 
สัปดาห์

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

5 21 – 25  
พ.ย. 65 

เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์
ทางดนตรีสากล 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=M6P5qD_
9b9o 

1.การเข้าเรยีน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

6 28 พ.ย – 
2 ธ.ค. 65 

ปัจจัยสำคัญท่ีมี
อิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์งาน
ดนตรี 

☑ onsite  
    onhand  
    ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=psIMUNe5
aiM  
https://www.youtube.com/watch?v=IW4Ew2KS
kqQ 

1.การเข้าเรยีน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

7 6 – 9 
ธ.ค. 65 

ทักษะดนตรี
สากล  

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=M6P5qD_
9b9o 

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

 

8 12 - 16  
ธ.ค. 65 

อาชีพดนตรี ☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand  
https://forms.gle/rt7w8R2yBNZZBLbh7 

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

10 

9 - 10 19 – 23 
ธ.ค. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมนิผลกลางภาค 
 

20 

10 26 – 30 
ต.ค. 65 

หลักการและ
วิธีการ
สร้างสรรค์การ
แสดงนาฏศิลป์ 
1 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=xbpLPUq
WCZQ 
https://www.youtube.com/watch?v=GNJXDQEk
mkg 

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

 

11 3 – 6 
ม.ค. 66 

หลักการและ
วิธีการ
สร้างสรรค์การ
แสดงนาฏศิลป์ 
2 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=xbpLPUq
WCZQ 
https://www.youtube.com/watch?v=GNJXDQEk
mkg 

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

10 



 
สัปดาห์

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

12 9 – 13 
ม.ค. 66 

การแสดง
นาฏศิลป์ไทย
มาตรฐาน 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=-
9jTCMLeCAI  
https://www.youtube.com/watch?v=gUoZO2h
eIOI 

1.การเข้าเรยีน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

13 17 - 20 
ม.ค. 66 

แนวทางการ
วิเคราะห์ 
วิจารณ์การ
แสดง 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=XC3COpO
ZcMA 

1.การเข้าเรยีน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

14 23 - 27 
ม.ค. 66 

การแสดง
นาฏศิลป์
พ้ืนเมือง  

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=tIqaOOwJ
KDA  
https://www.youtube.com/watch?v=P9qeCJtK
EgQ  

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

20 

15 30 - 31  
ม.ค. 66 
1 - 3 

ก.พ. 66 

องค์ประกอบ
ของละคร 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=m91YsiLJc
vU 

1.การเข้าเรยีน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

16 6 - 10 
ก.พ. 66 

หลักการ
วิเคราะห์ 
วิจารณ์การ
แสดงละคร 

☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=xJ3WeAy
Okpo  
 https://www.youtube.com/watch?v=BKhc6Tc-
JIM 

1.การเข้าเรยีน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

17 13 – 14 
ก.พ. 66 

การแสดงละคร ☑ onsite  
    onhand  
☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=xJ3WeAy
Okpo 
https://www.youtube.com/watch?v=NZx3lJwD
bGQ 

1.การเข้าเรยีน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สัปดาห์

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

17- 
18 

15 – 17 
ก.พ. 66 
20 – 21 
ก.พ. 66 

สัปดาห์การวัดและประเมนิผลปลายภาค 
 

20 

 
อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ  

คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20  
 


