
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

          คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์สร้างสรรค์เล่มนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ควบคู่ไปกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ  โดยเป็นเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  สร้างสรรค์งาน
นาฏศิลป์  วิชา  ศิลปะ  5  ศ 23101  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที  3  ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภายในเวลา  10  ชั่วโมง   

           คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์สร้างสรรค์เล่มนี้ผู้จัดท าได้สร้างขึ้นส าหรับครูผู้สอนเพื่อใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  ที่ใช้ควบคู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการปฏิบัติ 

            คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะเล่มนี้  ประกอบด้วย  ค าชี้แจง  ขั้นตอนการใช้คู่มือ  บทบาทครูผู้สอน  
บทบาทนักเรียน  แผนการจัดการเรียนรู้  ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  ท าให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายของ
การจัดการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำชี้แจง 



 

 

 

 

 

 

  

1. ศึกษารายละเอียดทุกส่วนของคู่มือการใช้แบบฝึกทักษะให้เข้าใจ  ก่อนที่จะน าแบบฝึกทักษะ
สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไปใช้จริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ทั้งนี้เพื่อให้การใช้แบบฝึก
ทักษะสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์กับนักเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้  ในคู่มือการใช้แบบฝึกทักษะสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์เล่มนี้ให้ละเอียด
และเข้าใจอย่างชัดเจนและครบทุกส่วน  เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ต่างๆ  เช่น รูปภาพบัตรค า  วีดีทัศน์การแสดง
นาฏศิลป์  ให้พร้อมและอยู่ในสภาพเรียบร้อย  สมบูรณ์  ครบถ้วนก่อนใช้งาน  พร้อมทั้งวางแผน
จัดล าดับการใช้สื่อการเรียนรู้แต่ละอย่างให้เหมาะสมตามล าดับก่อนหลัง 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่  3  เรื่อง  
สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 

5. สรุปผลการประเมินการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมของนักเรียนและบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ลงในแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรใช้คู่มือ 



   

 

 

 

 

  

 

กำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1. ศึกษารายละเอียดคู่มือการใช้แบบฝึกทักษะสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ให้ครบถ้วนทุกส่วนก่อนน าไปใช้ 
2. ศึกษาค าชี้แจงขั้นตอนการใช้คู่มือ  และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  ในคู่มือให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
3. จัดเตรียมและตรวจสอบเครื่องมือ  สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ให้พร้อมและอยู่ในสภาพเรียบร้อย  สมบูรณ์ 

 

บทบำทส ำคัญในระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู ้

1. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  พร้อมทั้งอธิบายหรือชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหา  
กิจกรรม  วิธีการวัดและประเมินผลให้นักเรียนทราบ 

2. ก าหนดบทบาทของนักเรียนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
3. อธิบายหรือชี้แจงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมให้ชัดเจนก่อนที่จะให้นักเรียนท ากิจกรรม 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
5. ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และท าแบบฝึกทักษะ  ครูเป็นผู้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  

คอยแนะน าช่วยเหลือ  และตอบข้อซักถามของนักเรียน  เมื่อนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัย  พร้อมทั้ง
สังเกตและประเมินพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียน 

 

 

 

 

 

บทบำทครูผู้สอน 



 

 

 

 

 

 

  

 

บทบำทส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1. ตั้งใจฟังค าอธิบายจากครูผู้สอนและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา  ความรู้  ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ
ในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างละเอียด 

2. ควรกล้าแสดงความคิดเห็น  ซักถามเพ่ือนหรือครูในชั้นเรียน 
3. แสดงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ด้วยความตั้งใจ  กระตือรือร้นและเต็มความสามารถ 

 

ข้อควรปฏิบัติในกำรฝึกทักษะ 

1. ศึกษาค าชี้แจงของแบบฝึกทักษะให้เข้าใจ 
2. ท าแบบฝึกทักษะด้วยความตั้งใจและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้ท างานเสร็จภายใน

เวลาที่ก าหนด   
3. ท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยความซื่อสัตย์ 

 

 

 

 

 

 

 

บทบำทนักเรียน 



 

 

 

 

 

 

 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
วิชำ  ศิลปะ 5 รหัสวิชำ ศ 23101  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่  3  ชื่อหน่วย  สร้ำงสรรค์งำนนำฏศิลป ์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง  องค์ประกอบนำฏศิลป์   

เวลำ  5  ชั่วโมง   
............................................................................................................................. ................................................. 
 

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอย่างอิสระ  ชื่นชม  และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  ศ 3.1/3 มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง 
ศ 3.1/4 มีทักษะในการแปลความและการสื่อสารผ่านการแสดง 
ศ 3.1/5 วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่อง 
            องค์ประกอบนาฏศิลป์ 
ศ 3.1/6 ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่างๆ 

 
2. สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

นักเรยีนสามารถระบุองค์ประกอบต่างๆของการแสดงนาฏศิลป์ได้  เพื่อสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ได้ 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของนาฏศิลป์ได้ (K) 
2. นักเรียนสามารถท ากิจกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบนาฏศิลป์ได้ (P) 
3. แสวงหาความรู้และมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือเพ่ือน  เพื่อให้เกิดความสามัคคีและบรรลุ

เป้าหมายวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ (A) 
 

 

แผนกำรจัดกำร
เรียนรู ้



4.   สำระกำรเรียนรู้ 
  มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบนาฏศิลป์ 

 
5.   สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
  -  นักเรียนสามารถสื่อสารเพ่ือบอกถึงองค์ประกอบต่างๆของนาฏศิลป์ได้ 
 2.  ความสามารถในการคิด 
  -  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ความรู้เพื่อน ามาท ากิจกรรมได้ 
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  -  แก้ไขปัญหาจากการท างานได้  เพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  -  การรู้จักแบ่งเวลาในการท างานเพ่ือให้ด าเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  -  ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ 
  
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  ใฝ่เรียน 
  -  นักเรียนมีความตั้งใจในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนในเรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ 
 2.  มุ่งม่ันในการท างาน 
  -  นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกิจกรรมในบทเรียน 
 3.  อยู่อย่างพอเพียง 
  -  นักเรียนรู้จักน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนและการท างาน 
 5.  มีจิตสาธารณะ 
  -  นักเรียนสามารถช่วยเหลือเพ่ือนในการเรียนและการท างานได้ 
7.  ชิ้นงำน / ภำระงำน 

 - กิจกรรมที่  1 – 6  
 

8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 
(ชั่วโมงท่ี  1) 

 
(ขั้นน ำ) 

1. นักเรียนท าแบบวัดความสามารถด้านการคิด เพ่ือเป็นการประเมินทักษะด้านการคิดของ
ผู้เรียน  ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน  

2. ครูสอบถามถึงการท าแบบวัดความสามารถด้านการคิดของนักเรียน  
(ขั้นสอน) 

1. ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์  
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  



3. นักเรียนและครูท าการศึกษาเรื่องของจังหวะในใบความรู้ที่  1  เรื่อง  จังหวะ  พร้อมกัน 
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  4  กลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มต้องคละชายหญิงจ านวนเท่าๆกัน 
5. แต่ละกลุ่มฝึกปรบมือตามจังหวะฉิ่ง  ในอัตราจังหวะสามชั้น  สองชั้น  และชั้นเดียว  ให้

ครบทุกจังหวะ 
6. ครูให้นักเรียนฟังเพลงในท านองฟ้อนสาวไหม  แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นเพลงอัตรา

จังหวะอะไร 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติในการท ากิจกรรมที่  1  ตีได้ตีเอา เพ่ือท าการสอบปฏิบัติ

พร้อมกับครูประเมินให้คะแนนนักเรียน 
 (ขั้นสรุป) 

1. นักเรียนและครูทบทวนการตีฉิ่งในทุกอัตราพร้อมกันอีกครั้ง 
 

(ชั่วโมงท่ี  2) 
 
 (ขั้นน ำ) 

1. ถามค าถามนักเรียน “ก่อนที่จะสามารถแสดงนาฏศิลป์ได้จะต้องฝึกหัดสิ่งใดก่อน” 
2. นักเรียนดูภาพจากบัตรค า  ซึ่งเป็นภาพการปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้องต้น  และให้นักเรียน

ทายว่าเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าท่าอะไร 
(ขั้นสอน) 

1. ครูท าการอธิบายเนื้อหาของการปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้อต้น จาก  ใบความรู้ที่  2.1 
นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ให้กับนักเรียน  ได้แก่  ภาษาท่าและนาฏศัพท์ 

2. นักเรียนจับกลุ่มตามจ านวนที่ครูก าหนด  ออกเป็น  4  กลุ่ม  โดยแบ่งออกเป็น  การจีบ  
การตั้งวง  การใช้เท้า  และภาษาท่า 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาท่าทางต่างๆจากแผ่นรูปภาพนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น  จากนั้น
นักเรียนฝึกปฏิบัติตามรูปภาพ 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสอบปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น  ในกิจกรรมที่  2.1  ท าได้ให้
คะแนนเต็ม 

(ขั้นสรุป) 
1. ครูเพ่ิมเติมและแนะน าในท่าทางที่นักเรียนยังปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือสวยงามตามหลัก

นาฏศิลป์ 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการถ่ายทอดท่าทางของกลุ่มตนเองให้เพ่ือต่างกลุ่ม 

 
(ชั่วโมงท่ี 3) 
 
 (ขั้นน ำ) 

1. นักเรียนชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย  1  การแสดง  แล้วตั้งค าถามกับนักเรียน  “จากการ
แสดงที่ได้รับชมมีการแปรแถวหรือไม่และท าให้นักเรียนรู้สึกอย่างไร” 

 
 



(ขั้นสอน) 
1. นักเรียนและครูร่วมกันศึกษาการแปรรูปแถว  จากใบความรู้ที่  2.2  นาฏศิลป์ไทย

เบื้องต้น  ร่วมกัน 
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาการแปรแถว 
3. นักเรียนและครูร่วมกันศึกษา  ใบความรู้ที่  3 รูปแบบการแสดง  พร้อมกัน 
4. นักเรียนชมวีดีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์  1  ในการแสดงชุด  เซิ้งกระโป๋  และให้ตัวแทน

นักเรียนน าเสนอว่าเป็นการแสดงในรูปแบบใด  เพราะอะไร 
5. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเกี่ยวกับเนื้อหารูปแบบการแสดง 

(ขั้นสรุป) 
1. นักเรียนดูลักษณะการแปรแถวและตอบว่าเป็นการแปรแถวลักษณะใด 
2. นักเรียนดูรูปกการแสดงต่างๆและให้นักเรียนตอบว่าเป็นการแสดงรูปแบบใด 
3. นักเรียนท ากิจกรรมที่  2.2  จิตนาการส าคัญไฉน  และกิจกรรมที่  3  รู้ไหมอะไรเอ่ย  

เป็นการบ้าน 
(ชั่วโมงท่ี  4) 
 
 (ขั้นน ำ) 

1. นักเรียนดูภาพการแต่งกาย  4  ภาค  ของไทย 
2. นักเรียนอภิปรายลักษณะของการแต่งกายแต่ละภาคท่ีได้ดูภาพ 

(ขั้นสอน) 
1. นักเรียนและครูร่วมกันศึกษา  ใบความรู้ที่  4  การแต่งกาย  ร่วมกัน 
2. นักเรียนดูภาพการแต่งกายและช่วยกันตอบว่าเป็นการแต่งกายของภาคอะไร 
3. นักเรียนแสดงความคิดเห็นของปัจจัยต่างๆที่ท าให้การแต่งกายของแต่ละภาคแตกต่างกัน 
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเกี่ยวกับเนื้อหา  การแต่งกาย 
5. นักเรียนชมวีดีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ในชุด  หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 
6. นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นถึงอารมณ์ของนักแสดงที่ถ่ายทอดถึงผู้ชม 
7. นักเรียนและครูร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่  5  เรื่อง  อารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน 

(ขั้นสรุป) 
1. ครูให้เนื้อเพลงบนกระดานกับนักเรียนและให้นักเรียนช่วยกันแปรอารมณ์ของเพลงนั้น

ออกมา 
2. นักเรียนท ากิจกรรมที่  4  ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง  และกิจกรรมที่  5  

เพลงนี้อารมณ์ไหน  เป็นการบ้าน 
 

(ชั่วโมงท่ี  5) 
 
 (ขั้นน ำ) 

1. นักเรียนชมวีดีทัศน์การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงไทยสากล 
2. ให้นักเรียนบอกความแตกต่างและความยากง่ายส าหรับนักเรียนระหว่างการร าเพลงไทย

และเพลงไทยสากล 



(ขั้นสอน) 
1. นักเรียนและครูศึกษาใบความรู้ที่ 6 การประดิษฐ์ท่าร า  ร่วมกัน 
2. ครูอธิบายหลักการในการใช้ความรู้การปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นมาใช้ในการประดิษฐ์

ท่าร าให้กับนักเรียน 
3. นักเรียนท ากิจกรรมที่  6  ท่าร าสัมพันธ์กับความหมาย 

(ขั้นสรุป) 
1. นักเรียนจับกลุ่มคละ  ชาย – หญิง เท่าๆกัน  จ านวน  3 – 4  กลุ่ม 
2. นักเรียนในกลุ่มเลือกเพลงที่จะน ามาประดิษฐ์ท่าร าในชั่วโมงต่อไป 
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดประดิษฐ์ท่าร าให้ได้ครึ่งเพลงในชั่วโมงต่อไป 
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเกี่ยวกับการประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลง 

 

 9.  สื่อกำรเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
  ๑. บัตรรูปภาพการปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้องต้น 
  2. วีดีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ 
  3. การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ห้องสมุด  อินเตอร์เนต 
  4. แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์สร้างสรรค์   
   
 

 ๑0.  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
รำยกำรประเมินผล วิธีกำร เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

บอกความหมายของ
จังหวะและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแสดง
นาฏศิลป์ได้ 

ประเมินจากการท า
กิจกรรมที่  1  ตีได้ตี
เอา 

แบบฝึกทักษะ  กิจกรรม
ที่  1  ตีได้ตีเอา 

ตีถูก 50% ขึ้นไป ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

บอกความหมายของ
ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
และสามารถแยก
ประเภทได้ 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถามปากเปล่า 
- ประเมินจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่  2.1  
ท าได้ให้คะแนนเต็ม 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- แบบฝึกทักษะ  
กิจกรรมที่  2.1  ท าได้
ให้คะแนนเต็ม 

ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นฐาน
ได้ถูกต้อง 50% ขึ้นไป  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สามารถบอก
วัตถุประสงค์และหลัก
ของการแปรแถวในการ
แสดงได้อย่างถูกต้อง 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถามปากเปล่า 
- ประเมินจากการท า
กิจกรรมที่  2.2  จิตนา
การส าคญัไฉน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- แบบฝึกทักษะ  
กิจกรรมที่  2.2  จิตนา
การส าคัญไฉน 

ท ากิจกรรมที่ 2.2  ได้ 
2.5  คะแนนขึ้นไป  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

บอกความหมายและ
ความแตกต่างของ
รูปแบบการแสดงแต่ละ
ประเภทได้ 

ประเมินจากการท า
กิจกรรมที่  3  รู้ไหม
อะไรเอ่ย 

แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่  
3  รู้ไหมอะไรเอ่ย 

ท ากิจกรรมที่  3  ได้ 
2.5  คะแนนขึ้นไป  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 



รำยกำรประเมินผล วิธีกำร เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
นักเรียนสามารถอธิบาย
ถึงวัฒนธรรมการแต่ง
กายของแต่ละภาคของ
ไทยได้ 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถามปากเปล่า 
- ประเมินจากการท า
กิจกรรมที่ 4 ไก่งาม
เพราะขนคนงามเพราะ
แต่ง 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- แบบฝึกทักษะกิจกรรม
ที่  4 ไก่งามเพราะขน
คนงามเพราะแต่ง 

ท ากิจกรรมที่  4 ได้  
2.5  คะแนนขึ้นไป  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สามารถบอก
ความส าคัญของการสื่อ
อารมณ์ความรู้สึกในการ
แสดงนาฏศิลป์ได้ 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถามปากเปล่า 
- ประเมินจากการท า
กิจกรรมที่ 5 เพลงนี้
อารมณ์ไหน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- แบบฝึกทักษะกิจกรรม
ที่ 5  เพลงนี้อารมณ์
ไหน 

ท ากิจกรรมที่  5 ได้  
2.5  คะแนนขึ้นไป  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สามารถบอกหลักการ
ประดิษฐ์ท่าร าที่ถูกต้อง
ได้ 

ประเมินจากการท า
กิจกรรมที่  6  ท่าร า
สัมพนัธ์กับความหมาย 

แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่  
6  ท่าร าสัมพันธ์กับ
ความหมาย 

ท ากิจกรรมที่  6 ได้  
2.5  คะแนนขึ้นไป  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

นักเรียนสามารถน า
ความรู้จากใบความรู้
และการท ากิจกรรมที่  
1 – 6  น ามา
ประยุกต์ใช้ในปฏิบัติ
และประดิษฐ์ท่าร าได้ 

ประเมินจาก
แบบทดสอบหลังเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน ท าแบบทดสอบหลัง
เรียนได้  60% ขึ้นไป  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
11.  ควำมเห็นของผู้บริหำร / ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .......................................... 
 

ลงชื่อ................................................... 
                                                                               (นายศาสตรา  วงศ์จุมปู) 

        
                                                                            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 



 
12.  บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 12.1 ผลการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 12.3 ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
.............................................................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... ............................................. 
  
 12.3 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................... ............................................................................................................  
 

ลงชื่อ............................................................ 
                                                                           (นางปวิตรา  เทพโพธา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
วิชำ  ศิลปะ 5 รหัสวิชำ ศ 23101  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่  3  ชื่อหน่วย  สร้ำงสรรค์งำนนำฏศิลป ์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง  กำรประดิษฐ์ท่ำร ำ   

เวลำ  5  ชั่วโมง   
............................................................................................................................. ................................................. 
 

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอย่างอิสระ  ชื่นชม  และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  ศ 3.1/3 มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง 
ศ 3.1/4 มีทักษะในการแปลความและการสื่อสารผ่านการแสดง 
ศ 3.1/5 วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่อง 
            องค์ประกอบนาฏศิลป์ 
ศ 3.1/6 ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่างๆ 

 
2. สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

นักเรียนสามารถระบุองค์ประกอบต่างๆของการแสดงนาฏศิลป์ได้  เพื่อสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ได้ 
 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถอธิบายถึงหลักการและวิธีการของการประดิษฐ์ท่าร าได้ (K) 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ในองค์ประกอบนาฏศิลป์มาประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงได้ (P) 
3. แสวงหาความรู้และมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือเพ่ือน  เพื่อให้เกิดความสามัคคีและบรรลุ

เป้าหมายวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ (A) 
 

4.   สำระกำรเรียนรู้ 
  สามารถประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงได้ 

 
5.   สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
  -  นักเรียนสามารถสื่อสารความหมายของเนื้อเพลงผ่านท่าทางการแสดงนาฏศิลป์ได้ 
 2.  ความสามารถในการคิด 
  -  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์จากความหมายของบทเพลงเป็นท่าทาง  
                   นาฏศิลป์ได้ 
 



 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  -  แก้ไขปัญหาจากการท างานได้  เพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  -  การรู้จักแบ่งเวลาในการท างานเพ่ือให้ด าเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  -  ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ 
  
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  ใฝ่เรียน 
  -  นักเรียนมีความตั้งใจในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนในเรื่องของการประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลง 
 2.  มุ่งม่ันในการท างาน 
  -  นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลง 
 3.  อยู่อย่างพอเพียง 
  -  นักเรียนรู้จักน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนและการท างาน 
 5.  มีจิตสาธารณะ 
  -  นักเรียนสามารถช่วยเหลือเพ่ือนในการเรียนและการท างานได้ 
7.  ชิ้นงำน / ภำระงำน 

 - การประดิษฐ์ท่าร า 
 

8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 
(ชั่วโมงท่ี  1) 

 
(ขั้นน ำ) 

3. ครูบอกคะแนนประเมินจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนให้กับนักเรียน 
4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
5. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มบอกถึงเหตุผลในการเลือกเพลงที่น ามาใช้ประดิษฐ์ท่าร า 

(ขั้นสอน) 
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกย้ายกันฝึกซ้อมการประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลง 
9. ครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าและก ากับการฝึกซ้อมการปฏิบัติท่าร าของนักเรียน 
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติท่าร าที่นักเรียนได้คิดประดิษฐ์ขึ้นให้ครูดูทีละกลุ่มจนครบทุก

กลุ่ม 
11. ครูแนะน าท่าร าที่นักเรียนจะต้องปรับปรุง  เช่น  ท่าร าที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อเพลง  มีการ

แนะน าและชี้แนะแนวทางให้กับนักเรียนที่จะท าให้ท่าร าสอดคล้องกับเนื้อเพลงมากข้ึน 
 
 
 
 



 (ขั้นสรุป) 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาในการท างานร่วมกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

นั้นๆ 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติท่าร าที่ครูได้ปรับปรุงและแก้ไขให้  เพ่ือเตรียมตัวเก็บ

คะแนนในชั่วโมงต่อไป 
 

(ชั่วโมงท่ี  2) 
 
 (ขั้นน ำ) 

3. ครูสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติท่าร าของนักเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในการท างานต่างๆ 

(ขั้นสอน) 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกย้ายฝึกปฏิบัติท่าร าที่นักเรียนเตรียมมาเพ่ือท าการเก็บคะแนน

ครั้งที่  1 
6. นักเรียนสอบปฏิบัติการประดิษฐ์ท่าร าในครึ่งเพลงแรกทีละกลุ่ม  เพื่อท าการเก็บคะแนน

ครั้งที่  1  จนครบทุกกลุ่ม 
7. ครูเสนอข้อแนะน าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจากการสอบประดิษฐ์ท่าร าเก็บคะแนนครั้งที่  1 

เพ่ือให้นักเรียนได้น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
 (ขั้นสรุป) 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมการประดิษฐ์ท่าร าให้ได้จนจบเพลงในชั่วโมงต่อไป 
4. ครูแนะน าแนวทางเพ่ิมเติมในการประดิษฐ์ท่าร าให้กับนักเรียน 

 
(ชั่วโมงท่ี 3) 
 
 (ขั้นน ำ) 

2. ครูสอบถามการท างานประดิษฐ์ท่าร าของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามจากการประดิษฐ์ท่าร า 

(ขั้นสอน) 
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกย้ายกันฝึกซ้อมการประดิษฐ์ท่าร าจนจบเพลง 
7. ครูคอยเป็นผู้ชี้แนะ  แนะน า  และคอยก ากับนักเรียนแต่ละกลุ่มในการปฏิบัติท่าร า 
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติท่าร าให้ครูดูทีละกลุ่ม  จนครบทุกกลุ่ม 
9. ครูให้ค าแนะน ากับนักเรียนในการประดิษฐ์และการปฏิบัติท่าร าของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

จนครบทุกกลุ่ม 
 (ขั้นสรุป) 

4. ครูสรุปการประดิษฐ์ท่าร าของนักเรียน  และให้นักเรียนเตรียมตัวสอบเก็บคะแนนครั้งที่  
2  ในชั่วโมงต่อไป 

5. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาต่างๆในการประดิษฐ์ท่าร า 
 



 (ชั่วโมงที่  4) 
 
 (ขั้นน ำ) 

3. ครูสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการท างานของนักเรียน 
4. เมื่อนักเรียนมีปัญหาในการท างาน  ให้นักเรียนและครูหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

(ขั้นสอน) 
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกย้ายกันเพื่อฝึกซ้อมการปฏิบัติท่าร าจนจบเพลง 
9. ครูคอยดูแล  และแนะน าให้นักเรียนในเรื่องของการปฏิบัติท่าร าในขณะที่นักเรียน

ฝึกซ้อม 
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มสอบปฏิบัติท่าร าเพ่ือเก็บคะแนนครั้งที่  2  จนครบทุกกลุ่ม 
11. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มสอบปฏิบัติท่าร าเรียบร้อยแล้ว  ครูให้ค าแนะน าแก่นักเรียนแต่ละ

กลุ่มถึงการปรับปรุงและพัฒนาท่าร าให้ดีขึ้น  เพ่ือเป็นการท าให้การสอบปฏิบัติจริง
นักเรียนสามารถท าออกมาได้ดีที่สุด 

 (ขั้นสรุป) 
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติท่าร า 
4. อธิบายลักษณะของการสอบปฏิบัติจริงให้กับนักเรียน  คือการอัดวีดีโอท่าร าลงแผ่น CD  

การอัดวีดีโอเป็นการให้นักเรียนสามารถแก้ไขงานได้หลายรอบและเลือกรอบที่ดีที่สุดมา
ส่งครู 

5. ครูบอกเกณฑ์การสอบประดิษฐ์ท่าร าให้กับนักเรียน 
6. ให้นักเรียนเตรียมงานประดิษฐ์ท่าร าที่อยู่ในแผ่น CD ให้เรียบร้อย  เพ่ือน ามาท าการ

ประเมินในชั่วโมงต่อไป 
 

(ชั่วโมงท่ี  5) 
 
 (ขั้นน ำ) 

3. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแล้วประสบการณ์ที่ได้รับจากการท างานประดิษฐ์ท่าร า 
 (ขั้นสอน) 

4. ครูแจกเกณฑ์การประเมินการประดิษฐ์ท่าร าให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งอธิบายการให้
คะแนนจากเกณฑ์การประเมิน 

5. นักเรียนเริ่มให้คะแนนในผลงานของเพ่ือน  จนครบตามจ านวนกลุ่มที่ครูก าหนด 
6. ตัวแทนนักเรียนออกมาวิเคราะห์วิจารณ์จากการประดิษฐ์ท่าร าของเพ่ือนกลุ่มอ่ืน 

 (ขั้นสรุป) 
4. ครูสรุปความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการท างานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้

อย่างไร 
 

9.  สื่อกำรเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
  ๑. การค้นคว้าจากแหล่งความรู้ในห้องสมุด 
  2. การค้นคว้าจากอินเตอร์เนต 



๑0.  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
เกณฑ์กำรประเมินกำรปฏิบัติประดิษฐ์ท่ำร ำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 
รำยกำรประเมิน 5 4 3 2 1 

1. ควำมพร้อมเพรียง      
2. จังหวะ      
3. ควำมคิดสร้ำงสรรค์      
5. ควำมสวยงำมของท่ำร ำ      

รวม      
 

ค ำอธิบำยกำรให้คะแนน 
1. ควำมพร้อมเพรียง 

5 = มีความพร้อมเพรียงท้ังกลุ่มตลอดทั้งเพลง 
4 = มีความพร้อมเพรียงท้ังกลุ่มมากกว่าครึ่งเพลงขึ้นไป 
3 = มีความพร้อมเพรียงท้ังกลุ่มนอ้ยกว่าครึ่งเพลง 
2 = มีความพร้อมเพรียงในกลุม่นอ้ยกว่า 3 คน 
1 = ไม่มคีวามพร้อมเพรียงตลอดทั้งเพลง 

2. จังหวะ 
5 = จังหวะในการร าพร้อมเพรยีงกันและถูกจังหวะตลอดทั้งเพลง 
4 = จังหวะในการร าพร้อมเพรยีงกันและถูกจังหวะมากกว่าครึ่งเพลงขั้นไป 
3 = จังหวะในการร าพร้อมเพรยีงกันและถูกจังหวะน้อยกว่าครึ่งเพลง 
2 = จังหวะในการร าพร้อมเพรยีงกันและไม่ถูกจังหวะน้อยกว่าครึ่งเพลง 
1 = จังหวะในการร าไม่พร้อมเพรยีงกันและไม่ถูกจังหวะมากกว่าครึง่เพลง 

3. ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
5 = มีความคดิสร้างสรรค์ในการแปรแถวและประดิษฐ์ท่าร าให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงตอลดทั้งเพลง 
4 = มีความคดิสร้างสรรค์ในการแปรแถวและประดิษฐ์ท่าร าให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงมากว่าครึ่งเพลง 
3 = มีความคดิสร้างสรรค์ในการแปรแถวและประดิษฐ์ท่าร าให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าครึ่ง  
      เพลง 
2 = มีความคดิสร้างสรรค์ในการแปรแถวและประดิษฐ์ท่าร าให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยกว่าครึ่ง 
      เพลง 
1 = ไม่มคีวามคดิสรา้งสรรค์ในการแปรแถวและประดิษฐ์ท่าร าใหส้อดคล้องกับเนื้อเพลงตลอดทั้งเพลง 

4. ควำมสวยงำมข้อท่ำร ำ 
5 = ท่าร ามีความสวยงามและถูกต้องตามหลักนาฏศลิป์ตลอดทั้งเพลง 
4 = ท่าร ามีความสวยงามและถูกต้องตามหลักนาฏศลิป์มากกว่าครึง่เพลง 
3 = ท่าร ามีความสวยงามและถูกต้องตามหลักนาฏศลิป์น้อยกว่าครึง่เพลง 
2 = ท่าร ามีความสวยงามและถูกต้องตามหลักนาฏศลิป์น้อยกว่า 3 คนในกลุ่ม 
1 = ท่าร าไม่มีความสวยงามและถกูต้องตามหลักนาฏศลิป์ตลอดทั้งเพลง  
 
 

 
 



11.  ควำมเห็นของผู้บริหำร / ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
............................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. .......................................... 
 

ลงชื่อ................................................... 
                                                                               (นายศาสตรา  วงศ์จุมปู) 

                                                                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

12.  บันทึกผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 12.1 ผลการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 12.3 ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบ 
............................................................................................................................. ..........................................
.................................................................................. .....................................................................................  
  
 12.3 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .......................................... 
 

ลงชื่อ............................................................ 
     

                                                                       (นางปวิตรา  เทพโพธา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วิชา  ศิลปะ 5  ศ 23101 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

 
 

 
 

 
 

 
โดย  นางปวิตรา  เทพโพธา 

โรงเรียนเฉลิมพระเดียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36 
 

  แบบฝึกทักษะ 



 
 แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะความสามารถในการคิด  ในการจัดรูปแบบการแสดง  การ
ประดิษฐ์ท่าร า  และพัฒนาการทักษะด้านการปฏิบัติท่าร าในรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยให้มีความถูกต้อง
สวยงาม  ในรายวิชา  ศิลปะ 5 ศ 23101  หน่วยการเรียนรู้ที่  3  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  โดยใช้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  แบบฝึกทักษะเล่มนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ  ให้นักเรียนมีทักษะในในด้านการคิดเพ่ือน ามาแปลความและสามารถสื่อสารผ่านการแสดง
นาฏศิลป์ได้ 
 แบบฝึกทักษะ เรื่อง สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  ประกอบด้วย 

1. เรื่อง  จังหวะ   
2. เรื่อง  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 
3. เรื่อง  รูปแบบการแสดง 
4. เรื่อง  การแต่งกาย 
5. เรื่อง  อารมณ์ความรู้สึก 
6. เรื่อง  การประดิษฐ์ท่าร า 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ชุดแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  จะเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน
ต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าน า 

      ปวิตรา  เทพโพธา 



 
 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  เป็นขั้นตอนแรกท่ีผู้สอนจะต้องกระตุ้น  ชักจูง  และโน้นน้าว  ให้ผู้เรียนเกดิความกระตือรือร้น
และสนใจอยากค้นคว้าหาความรู้  ผู้สอนอาจใช้วิธีสนทนาซักถามและทบทวนประสบการณ์เดมิของผู้เรียนเพื่อ
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ท่ีตอ้งเรียนรู้  อาจใช้ค าถามยั่วยุและที่ส าคัญจะต้องสร้างบรรยากาศใหผู้้เรยีน
ตอบสนอง  เช่น  การกระตุ้นใหผู้้เรียนตอบค าถามหรือแสดงความคดิเห็น  เพื่อโยงเข้าหาประสบการณ์ใหม่  ผูส้อน
แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และร่วมกันก าหนดขอบข่ายหรือประเด็นความรู้ใหม่ 

2. ขั้นศึกษา / วิเคราะห ์ เป็นขั้นตอนการแบ่งกลุ่มผู้เรยีนเพื่อท ากิจกรรมกลุม่ร่วมกัน  โดยการแสวงหาความรู้  แสดง
ความคิดเห็นร่วมกันวิเคราะห์และหาข้อสรุปในประเด็นทีไ่ดต้ั้งไวในการท ากิจกรรมตามขั้นตอนน้ี  ผู้สอนจะต้อง
ออกแบบกลุ่มให้เหมาะสม  เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากท่ีสดุ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
สมาชิกในกลุ่ม  ผูส้อนต้องจัดหาสือ่การสอนและแหล่งเรียนรู้  เช่น  แผนภูมิ  ใบความรู้  แผ่นใส  รูปภาพ  วีดีทัศน์  
หนังสือ  เอกสาร  หรืออ่ืนๆ  เพื่อให้กลุ่มผูเ้รียนได้ช่วยกันศึกษาวิเคราะหร์่วมกัน  โดยตั้งประเด็นหรือหัวข้อใน
การศึกษาวิเคราะหต์ามแนวทางของจุดประสงค์การเรียนรู้  และความต้องการของผู้เรียน  การออกแบบใบงานโดย
จัดท าเป็นใยงานให้ผูเ้รียนได้ท ากิจกรรมกลุ่มเป็นหัวใจส าคญัที่ผูส้อนจะต้องคิดค้นและสร้างขึ้น  เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมสูงสดุของผู้เรียนและเดกดิการบรรลุงานกลุม่ด้วยตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานกลุม่  ผู้สอนท าหน้าที่อภิปรายให้
กลุ่มใหญร่่วมกันวิเคราะห์ให้ข้อมลูในประเด็นที่ยังไม่ชดัเจน  หากเห็นว่ายังไมส่มบูรณ์  ผูส้อนช่วยเพิม่เติมและ
ร่วมกันสรุปสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมดในข้ันนี้ 

3. ขั้นปฏิบัติ / ฝึกหัด / ทดลอง เป็นข้ึนท่ีผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏบิัติตามขั้นตอน  ฝึกคิดวิเคราะห์  จิตนาการ  
สร้างสรรค์  โดยผูส้อนเป็นที่ปรึกษา  ดูแลช่วยเหลือและประเมินการปฏิบัตเิพื่อแก้ไขหากมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
สถานท่ีการปฏิบตัิผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันว่างแผนจะใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการในโรงเรียน  
ห้องเรียนธรรมชาติ  หรือสถานประกอบการ  ซึ่งจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ได้ดตีามจดุประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว ้

4. ขั้นสรุป / เสนอผลการเรียนรู้  เป็นข้ึนท่ีผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้ประมวลข้อมูลความรู้จากประสบการณท์ั้งหมดมา
วิเคราะห์  สังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่  วิธีการใหม่  สรุปและน าเสนอสิ่งท่ีค้นพบต่อกลุ่มใหญ่ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน  เกิดการขยายเครือข่ายความรู้อย่างกว้างขวาง  ท าให้การเรยีนรู้มี
ความหมายยิ่งข้ึน 

5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้ / น าไปใช้  เป็นขั้นท่ีผู้เรียนแตล่ะกลุ่มปรบัปรุงผลงานของตนเอง  ที่ได้แนวคดิจากการ
น าเสนอของแต่ละกลุ่ม  ในการปรบัปรุงผลงานนั้นอาจน าความรู้ทีไ่ดร้ับจากกลุม่อื่นมาพัฒนาให้ดีขึ้นหรือเกิด
ความคิดใหม่  สร้างสรรค์งานท่ีต่างจากเดิมหรืออาจจะได้รบัขอเสนอแนะจากแนวคิดของผู้สอน  มาประยุกตส์ร้าง
ผลงานใหม่ๆ   ท่ีสามารถน าไปใช้ในสภาพการณ์จริงได้ 

6. ขั้นการประเมินผล  วัดผลประเมนิผลตามสภาพจริง  โดยเน้นผลจากการวัดปฏิบตัิจริง  จากแฟ้มสะสมงาน  ช้ินงาน 
ผลงาน  ผู้เรียนประเมนตนเอง  สมาชิกของแต่ละกลุม่ ผู้ปกครองและผูส้อน มีบทบาทร่วมวัดประเมนผลด้วย 

 
 
 
 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู ้
ที่เนน้การปฏิบัติ 



แผนภาพ  แสดงกระบวนการจัดการเรียนรู ้
ที่เน้นการปฏิบตั ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่  1 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

ขั้นที่  2 

ขั้นศึกษา / วิเคราะห์ 

ขั้นที่  6 

ขั้นการประเมินผล 

ขั้นที่  5 

ขั้นปรับปรุง / น าไปใช้ 

ขั้นที่  4 

ขั้นสรุป / เสนอผลการเรียนรู้ 

ขั้นที่  3 

ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด / ทดลอง 

  

  

 

 

 

 



  
แบบฝึกทักษะ  วิชา  ศิลปะ 5  ศ 23101 
            เร่ือง  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. อธิบายการน าจังหวะมาใช้ในการปฏิบัตินาฏศิลป์อย่างเหมาะสม 
 

2. สามารถปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม 
 

3. สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกตามบทเพลงให้ออกมาในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ได้ 
 

4. อธิบายและระบุลักษณะรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆได้ 
 

5. สามารถออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการแสดงได้ 
 

6. สามรถประดิษฐ์ท่าร าเพ่ือใช้ประกอบกับบทเพลงได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิชาศิลปะ 5  เรื่อง  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา 
เวลาที่ใช้สอบ  5  นาที  ข้อสอบมี  10  ข้อ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ×  ในตัวเลือกท่ีถูกต้องที่สุด 

1. จังหวะของดนตรีไทยจ าแนกได้กี่ประเภท 
ก. 2 ประเภท  ค.  4 ประเภท 
ข. 3 ประเภท  ง.  5 ประเภท 

2. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของจังหวะในดนตรีไทย 
ก. จังหวะช้า  ค.  จังหวะเร็ว 
ข. จังหวะปานกลาง ง.  จังหวะพิเศษ 

3. ภาษาท่านาฏศิลป์เกิดจากอะไร 
ก. ท่าทางตามธรรมชาติ  ค.  ท่าทางตามจินตนาการ 
ข. ท่าทางตามวรรณคดี  ง.  ท่าทางตามบุคลิกภาพ 

4. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ในการแปรแถวในการแสดงนาฏศิลป์ 
ก. ค านึงถึงสีของเครื่องแต่งกาย 
ข. เพ่ือสร้างความแตกต่างในการแสดง 
ค. เพ่ือมิให้เกิดความเบื่อหน่าย 
ง. ได้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวที่งดงาม 

5. เพราะเหตุใดเราต้องมีการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดง 
ก. เพ่ือให้สนุกไปกับการแสดง ค.  เพ่ือให้สมจริง 
ข. เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกตาม ง.   เพ่ือให้กรแสดงมีสีสัน 

6. เน้นความพร้อมเพรียงของผู้แสดง  คือการแสดงประเภท ใด 
ก. การแสดงเป็นหมู่  ค.  การแสดงละคร 
ข. การแสดงเดี่ยว  ง.  การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 

7. การแดงประเภทใดเป็นการอวดฝีมือผู้แสดง 
ก. การแสดงละคร  ค.  การแสดงเดี่ยว 
ข. การแสดงเป็นหมู่  ง.  การแสดงเดี่ยวและหมู่ 

8. สวมเสื้อแขนกระบอก  นุ่งผ้าถุงยาว เป็นการแต่งกายของการแสดงใด 
ก. เซิ้งโปงลาง   ค.  ระบ าดอกบัว 
ข. ร าตาลีกีปัส   ง.  ฟ้อนเล็บ 

9. ฟ้อนบุปผาลานนาผู้แสดงความใช้อุปกรณ์ใดประกอบการแสดง 
ก. ขันดอกไม้   ค.  พัด 
ข. ร่ม    ง.  กระด้ง 

10. ถ้าเนื้อเพลงกล่าวถึงบิดา มารดา  มือควรอยู่ในระดับใด 
ก. ศีรษะ   ค.  อก 
ข. ไหล่    ง.  เอว 

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 



 
 

ใบความรู้ที่  1  เรื่อง  จังหวะ 
 
 
“จังหวะ”  มีความหมายถึงมาตราส่วนของระบบดนตรีที่ด าเนินไปในช่วงของการ 
บรรเลงเพลงอย่างสม่ าเสมอ เป็นตัวก าหนดให้ผู้บรรเลงจะต้องใช้เป็นหลักในการบรรเลงเพลง 
 
จังหวะของดนตรีไทยจ าแนกได้   3 ประเภท คือ     
1. จังหวะสามัญ หมายถึงจังหวะทั่วไปที่นักดนตรียึดเป็นหลักส าคัญในการบรรเลงและขับร้องโดยปกติจังหวะ
สามัญที่ใช้กันในวงดนตรีจะมี  3 ระดับ คือ  
จังหวะช้า     ใช้กับเพลงที่มีอัตราจังหวะ   สามชั้น  
จังหวะปานกลาง     ใช้กับเพลงที่มีอัตราจังหวะ   สองชั้น  
จังหวะเร็ว             ใช้กับเพลงที่มีอัตราจังหวะ   ชั้นเดียว 
2. จังหวะฉิ่ง หมายถึง  จังหวะที่ใช้ฉิ่งเป็นหลักในการตี โดยปกติจังหวะฉิ่งจะตี “ฉิ่ง…ฉับ” สลับกันไปตลอดทั้ง
เพลง แต่จะมีเพลงบางประเภทตีเฉพาะ “ฉิ่ง” ตลอดเพลง  บางเพลงตี “ฉิ่ง  ฉิ่ง  ฉับ” ตลอดทั้งเพลง หรือ
อาจจะตีแบบอ่ืนๆ ก็ได้  จังหวะฉิ่งนี้นักฟังเพลงจะใช้เป็นแนวในการพิจารณาว่าช่วงใดเป็นอัตราจังหวะสามชั้น 
สองชั้น หรือ ชั้นเดียวก็ได้ เพราะฉ่ิงจะตีเพลงสามชั้นให้มีช่วงห่างตามอัตราจังหวะของเพลง  หรือ ตีเร็วกระชั้น
จังหวะ ในเพลงชั้นเดียว 
 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
สามชั้น  -  -  -  -  - - - ฉิ่ง  - - - -  - - - ฉับ 
สองชั้น  -  -  - ฉิ่ง  - - - ฉับ - - - ฉิ่ง  - - - ฉับ 
ชั้นเดียว  - ฉิ่ง- ฉับ - ฉิ่ง- ฉับ - ฉิ่ง- ฉับ - ฉิ่ง- ฉับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่  1  ตีได้ตเีอา 
 
 

1. จากใบความรู้ที่  1  เรื่อง  จังหวะ  หลังจากท่ีนักเรียนศึกษาเรื่องของจังหวะในใบความรู้ที่  1  ให้
นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  4  กลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มจะต้องคละชายและหญิงกลุ่มละเท่าๆกัน   

2. แต่ละกลุ่มฝึกปรบมือตาบจังหวะฉิ่ง  ในอัตราจังหวะสามชั้น  สองชั้น  และชั้นเดียว  ให้ครบทุก
จังหวะ 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติให้ครูดู  เพ่ือครูได้ท าการประเมินการปรบมือตามอัตราจังหวะของ
เพลง 

4. ครูให้นักเรียนฟังเพลง ฟ้อนสาวไหม  แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นเพลงอัตราจังหวะอะไร  
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกตีฉิ่งตามจังหวะเพลง 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มสอบปฏิบัติการตีฉิ่งในท านองเพลงฟ้อนสาวไหม 
6. ครูท าการประเมินและให้คะแนนจากการสอบปฏิบัติของนักเรียน 
7.  

เกณฑ์การประเมิน 
 

เนื้อหา 5 4 3 2 1 
จังหวะ      

 
 5 หมายถึง  นักเรียน 100% ในกลุ่มตีฉ่ิงถูกจังหวะทั้งเพลง 
4 หมายถึง นักเรียน 80% ในกลุ่มตีฉิ่งถูกจังหวะทั้งเพลง 
3 หมายถึง นักเรียน 50% ในกลุ่มตีฉิ่งถูกจังหวะทั้งเพลง 
2 หมายถึง นักเรียน 30% ในกลุ่มตีฉิ่งถูกจังหวะทั้งเพลง 

        1   หมายถึง นักเรียน 10% ในกลุ่มตีฉ่ิงถูกจังหวะทั้งเพลง  
 
เฉลย :  เพลงฟ้อนสาวใหม่เป็นเพลงในอัตรา  สองชั้น  นักเรียนต้องตีฉิ่งในอัตราดังนี้ 
 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
สองชั้น  -  -  - ฉิ่ง  - - - ฉับ - - - ฉิ่ง  - - - ฉับ 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

ใบความรู้ที่  2.1  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            ฉัน หรือ ตัวเรา            เศร้า เสียใจ 
              กล่าวถึงผู้สูงศักดิ์                           อาย 
                 ดม / หอม             ปฏิเสธ 
                    ดีใจ / ยิ้ม           เรียก 
                      เจริญรุ่งเรือง                    รัก 
                 ที่โน่น        ที่นี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย 
เบื้องต้น 

นาฏยศัพท์ 

การจีบ 

การตั้งวง 

เท้า 

ภาษาท่า 

วงบน 
วงกลาง 
วงล่าง 
วงบัวบาน จีบหงาย 

จีบคว่ า 
จีบปรกข้าง 
จีบปรกหน้า 
จีบส่งหลัง 
จีบลอ่แก้ว 

ก้าวหน้า 
ก้าวข้าง 
จรดเท้า 
ประเท้า 
ยกเท้า 
กระทุ้งเท้า 
จรดเท้า 
กระดกเท้า 



 
 

กิจกรรที่  2.1 ท าได้ใหค้ะแนนเต็ม 
 
 

 

1. จากใบความรู้ที่  1.2  ครูอธิบายการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นให้กับนักเรียน 
2. ให้นักเรียนจับกลุ่มตามจ านวนที่ครูก าหนด  ออกเป็น  4  กลุ่ม  โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น  การจีบ  การ

ตั้งวง  เท้า  และภาษาท่า 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาท่าทางต่างๆจากแผ่นรูปภาพนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น  จากนั้นนักเรียนฝึก

ปฏิบัติตามรูปภาพ 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสอบปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 
5. ครูเป็นผู้คอยแนะน าและปรับปรุงท่าร าให้กับนักเรียน 
6. เมื่อนักเรียนสอบปฏิบัติครบทุกกลุ่มแล้ว  นักเรียนแต่ละกลุ่มถ่ายทอดท่าทางของกลุ่นมตนเองให้

เพ่ือนต่างกลุ่ม  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

เนื้อหา 5 4 3 2 1 
ท่าทางนาฏศิลป์      

 

5  หมายถึง  สามารถปฏิบัติท่าทางนาฏศิลป์ได้ถูกต้อง  100% 
4  หมายถึง  สามารถปฏิบัติท่าทางนาฏศิลป์ได้ถูกต้อง  80% 
3  หมายถึง  สามารถปฏิบัติท่าทางนาฏศิลป์ได้ถูกต้อง  50% 
2  หมายถึง  สามารถปฏิบัติท่าทางนาฏศิลป์ได้ถูกต้อง  30% 
1  หมายถึง  สามารถปฏิบัติท่าทางนาฏศิลป์ได้ถูกต้อง  10% 

 
แนวทางการประเมิน นักเรียนปฏิบัติได้อย่างสวยงามและถูกต้องตามหลักนาฏศิลป์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ใบความรู้ที่  2.2  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 
 

การแปรรูปแถว 
            ในการแสดงประเภทระบ าจะเป็นการแปรแถวในลักษณะต่างๆ  โดยเน้นความสมดุลของเวทีให้มีการ
เคลื่อนไหว  แปรแถวในรูปแบบต่างๆ  โดยใช้เนื้อที่ต่างๆของเวทีให้เกิดความสวยงามสร้างความประทับใจแก่
ผู้ชม  ซึ่งลักษณะการแปรแถวของนาฏศิลป์ไทยมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แปรแถวเป็นรูปปากพนัง  แปรเป็น
แถวตอน  แปรแถวเป็นรูปวงกลม  แปรแถวเฉียงแปรแถวหน้ากระดาน  แปรแถวเป็นรูปสามเหลี่ยม  เป็น
ต้น  ซึ่งการแปรแถวดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ออกแบบท่าร า 

จุดประสงค์ในการแปรรูปแถวส าหรับการแสดงหมู่  เพ่ือมิให้ผู้ชมเบื่อหน่าย  ให้มีการเคลื่อนไหวบ้าง  จะได้เห็นลีลา

การเคลื่อนไหวที่งดงามแปลกตา  มีหลักที่ควรค านึงดังนี้ 
1. ถ้าเครื่องแต่งกายหลากสี  การแปรรูปแถวควรค านึงถึงสีเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม  กลมกลืน 
   กันอย่างสวยงามเป็นระเบียบ 
             2. การแปรรูปแถวไม่ควรแปรถี่จนเกินไป  ท าให้ผู้ชมไม่ทันได้เห็น 
             3. ถ้าผู้แสดงมีสีผิวต่างกัน  ควรหลีกเลี่ยงการแปรรูปแถวที่แยกคนต่างผิวให้ห่างกัน  อย่าให้มา   
                          ชิดกัน 
4. ถ้าผู้แสดงมีรูปร่างต่างกัน  ในด้านความสูง  ควรหลีกเลี่ยงรูปแถวที่เป็นวงกลม 
             5. ถ้าผู้แสดงฝีมือต่างกันจนเห็นได้ชัด  ควรจัดแยกให้ห่างกัน  หรือเปลี่ยนลีลาให้ถืออุปกรณ์การ 
                          แสดง  เช่น ช่อดอกไม้  เป็นต้น 
           6. การแปรแถวให้งดงามแปลกตา  ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ประดิษฐ์ท่าร านั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

กิจกรรมที่  2.2  จินตนาการส าคัญไฉน 
 

1. ครูอธิบายลักษณะการแปรแถวในการแสดงนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียน 
2. นักเรียนชมการแสดง  1  ชุดการแสดง  แล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกมาอภิปรายลักษณะการแปร

จากการแสดงที่ได้รับชม 
3. นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ที่  2.2 
4. นักเรยีนท ากิจกรรมออกแบบรูปแบบการแปรแถวบนเวทีการแสดง  โดยครูก าหนดให้มีนักแสดง  

8  คน 
 

รูปแบบการแปรแถว 
 
 

 
 
 

 
 
 
                  เกณฑ์การประเมิน 
 

เนื้อหา 5 4 3 2 1 
ความสวยงามของแถว      
ความสมดุลของเวที      

 
 

 
แนวทางการประเมิน ต้องเห็นผู้แสดงทุกคนอย่างชัดเจน  ระยะห่างของผู้แสดงต้องเท่ากัน  

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

ใบความรู้ที่  3  รูปแบบการแสดง 
 

การแสดงเป็นหมู่  คือ  การแสดงที่มีผู้แสดงตั้งแต่ง  2  คนขึ้น เน้นความพร้อมเพรียงความสมดุลในการแสดง
หรือเรียกว่า  ระบ า  ฟ้อน  เซิ้ง  เพราะมีรูปแบบการแสดงที่เหมือนกันแต่เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความ
แตกต่างของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ 
การแสดงเดี่ยว  คือการแสดงที่มีผู้แสดงเป็นคนเดียว  มุ่งเน้นความสวยงามของการเคลื่อนไหวร่างกาย  เป็น
การแสดงฝีมือของผู้แสดงที่ร่ายร าถูกต้องตามท่วงท านองจังหวะเพลงและงดงามตามแบบแผน   
การแสดงละคร  คือ  การแสดงที่ด าเนินเป็นเรื่องราว  ผู้แสดงที่รับบทบาทตัวละครเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว
ต่างๆ โดยการใช้การร้อง  การแสดงออกของลีลาท่าร า  และการใช้เพลงประกอบตามแบบแผนของการแสดง
ละครแต่ละประเภท   
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน  คือ  การแสดงที่สอดแทรกอยู่ในการแสดงละครที่น ามาตัดตอนน ามาแสดงเป็นตอน
สั้นๆ  จุดประสงค์เพ่ือร าอวดฝีมือของผู้แสดง 
 
 

                                       
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กิจกรรมที่  3  รู้ไหมอะไรเอ่ย 

 
1. ครูบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์  โดยการใช้        Power Point  ประกอบการ

บรรยาย 
2. นักเรียนชมวีดีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ในรูปแบบต่างๆ 
3. นักเรียนท ากิจกรรมจากการทายรูปภาพว่าเป็นการแสดงนาฏศิลป์รูปแบบใด  พร้อมทั้งให้เหตุผล

ประกอบ 
 

รูปแบบการแสดง 
 
                                                 รูปแบบ  เป็นการแสดงเป็นหมู่ 
 
             เพราะ  เนื่องจากมีผู้แสดงตั้งแต่ง  2  คนข้ึนไป  การแต่งกาย                                  
                                                             และท่าร าเป็นไปในแบบเดียวกันหรือทิศทางเดียวกัน 
         
 

     
        

     รูปแบบ  เป็นการแสดงเดี่ยว                 
 เพราะ  มีผู้แสดงเพียงคนเดียว            
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ใบความรู้ที่  4  การแต่งกาย 
 
 

วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย  ภาคเหนือ 

ผู้หญิง   สวมเสื้อคอกลมหรือคอจีนแขนยาว ห่มสไบทับและเกล้าผมสวมเครื่องประดับเงิน หรือทอง  

ผู้ชาย สวมเสื้อคอกลมหรือคอจีนสวมกางเกงป้ายหน้า มีผ้าคาดเอว ผ้าพาดบ่า หรือผ้าโพกศีรษะ หรือสวมเสื้อ
ม่อฮ่อม สวมกางเกงสามส่วน มีผ้าคาดเอว และสวมเครื่องประดับเงินทอง 

วัฒนธรรมด้านกายแต่งกาย  ภาคกลาง 

ผู้หญิง  จะนุ่งโจงกระเบนหรือผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอก  ผู้ชาย  จะนุ่งกางเกงสามส่วน สวมเสื้อคอกลม
แขนสั้น เน้นความเรียบง่าย 
 วัฒนธรรมด้านกายแต่งกาย  ภาคอีสาน 
ผู้หญิง นุ่งผ้าซิ่นยาวคลุมเข่า สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มสไบ ผมเกล้ามวยสวมเครื่องประดับเงิน  ผู้ชาย นุ่ง
กางเกงขาก๊วย สวมม่อฮ่อมแขนสั้น มีผ้าคาดเอว หรือพาดบ่าการแต่งกายจะแต่งตามโอกาสและความ
เหมาะสมกับงานต่าง ๆ  
วัฒนธรรมด้านกายแต่งกาย  ภาคใต ้
 ผู้หญิง  นิยมนุ่งผ้าซิ่นยาวคลุมถึงข้อเท้า มีลวดลาย เรียกว่า ผ้าบาติก หรือ ปาเต๊ะ สวมเสื้อรัดรูปปล่อยชาย  
ผู้ชาย  จะนิยมนุ่งโสร่ง สวมเสื้อปล่อยชาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 กิจกรรมที่  4  ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง 
 

1. นักเรียนชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย  4  ภาค  จากวีดีทัศน์ 
2. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเรื่องการแต่งกายของแต่ละการแสดง 
3. นักเรียนแสดงความคิดเห็นของปัจจัยต่างๆที่ท าให้การแต่งกายของแต่ละภาคแตกต่างกันออกไป 
4. ครูบรรยายและอธิบายเพิ่มเติมจากความรู้ที่นักเรียนได้รับและการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
5. นักเรียนท ากิจกรรมการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 
การออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อการแสดง......................................................ภาค.......................... 
 

แนวทางการประเมิน  การออกแบบเครือ่งแต่งกายต้องสอดคล้องกับช่ือการแสด   
   เหมาะสมกับการแสดงของภาคนั้นๆ 



 

กิจกรรมที่  5  เพลงนี้อารมณ์ไหน 

ใบความรู้ที่  5  อารมณ์ความรู้สึก 
 

 การแสดงออกซึ่งกิริยาท่าทางของตัวละคร คือการสวมบทบาทของตัวละครในเรื่องนั้น ผู้แสดงจะต้องสร้าง
ความเชื่อให้คนดูเกิดความเชื่อให้ได้ว่าตนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบฉากในเรื่อง เป็นเรื่องจริง ๆ การที่ผู้
แสดงจะมีความสามารถตีบทได้อย่างสมจริงนั้น ผู้แสดงจะต้องศึกษาบทละคร ตัวละครที่ตนต้องแสดงอย่าง
ละเอียดทุกแง่ทุกมุม นับตั้งแต่บุคลิกลักษณะ นิสัยของตัวละคร กิริยาท่าทาง อารมณ์ของตัวละคร 
 ในการสร้างความเชื่อให้กับผู้ชมละคร ผู้แสดงจะต้องมีสมาธิ รู้จักการใช้จินตนาการ เห็นภาพลักษณ์ และ
อุปนิสัยใจคอของตัวละครในบทละคร ถ้าผู้แสดงละครท าให้ผู้ชมเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขานั้นเป็นเรื่อง
จริง แสดงว่าผู้แสดงละครผู้นั้นตีบทแตกได้อย่างสมจริงประหนึ่งว่าผู้แสดงกับตัวละครเป็นบุคคลเดียวกัน หรือ
กล่าวได้ว่าสามารถเข้าถึงศิลปะของการแสดงละคร 
 หน้าที่ของผู้แสดง เมื่อได้รับบทให้แสดงเป็นตัวอะไรไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบ เช่น คนรับใช้ พ่ีเลี้ยง ทหาร 
ต ารวจ พยาบาล ประชาชน ก็ควรทุ่มเทฝึกซ้อมให้เต็มความสามารถ เพราะมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
สูงสุดที่มีต่อผู้ชม และเพ่ือนร่วมงานทุกฝ่าย เพราะถ้าผู้แสดงไม่ตั้งใจแสดงก็เหมือนเป็นการท าลายผลงานของ
ผู้เขียนบท ผู้ก ากับการแสดง ผู้ออกแบบฝ่ายต่าง ๆ 
ฉะนั้นนักแสดงจะต้องมีจิตส านึกที่ถูกต้อง มิใช่รักแต่ความดังที่ได้รับเป็นตัวเอก นักแสดงที่ดีต้องอุทิศตนเพ่ือ
งาน สามารถแสดงได้ทุกบทบาท มองเห็นคุณค่าของการแสดงว่าเป็นศิลปะ และควรภูมิใจที่ได้รับเลือก ให้เป็น
ผู้แสดง ไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบ ตัวร้าย ก็สามารถให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมได้เช่นกัน 
 
 
 
 

1. นักเรียนชมวีดีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ในชุด  หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 
2. ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นอารมณ์ของนักแสดงที่ถ่ายทอดถึงผู้ชม 
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  4  กลุ่ม  ชายและหญิงคละกัน 
4. แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่  5 
5. นักเรียนท ากิจกรรมที่  5  โดยการวิเคราะห์ความหมายของเนื้อเพลงที่ให้ 

 
 

เพลงนี้อารมณ์ไหน 
ถ้าเปรียบตัวฉันเหมือนดั่งสุวรรณมัจฉา 

ที่รอหนุมาน เดินตามพระรามไปแสนไกล 
ทิ้งให้เราเก้อหา ทิ้งน้ าตาเศร้าเฝ้าใจ 

เหตุไฉนใยหนอไม่หวนกลับมา 
 
 
 

อารมณ์ที่ต้องการสื่อ  คือ  เป็นความรักที่มีการรอคอย  เพ่ือให้คนรักกลับมา  แต่การรอคอยนั้นเหมือนจะต้อง
ผิดหวัง  หมดหวัง  เนื่องจากคนรักก็ไม่ได้กลับมา  สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความเสียใจ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3


 
 

ใบความรู้ที่  6  การประดิษฐ์ท่าร า 
 
 

 การประดิษฐ์ท่าร าที่เป็นหมู ่ การร าที่ใช้ผู้แสดงมากกว่า 2 คน โดยนับเอาลักษณะของจ านวนคน ส่วนระบ า
นั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของร าหมู่เช่นเดียวกัน เช่น ร าโคม ร าพัด ร าวง เป็นต้น นอกจาก นั้นก็มีการแสดง
พ้ืนเมืองของชาวบ้านก็ถือว่าเป็นการร าหมู่ ได้แก่ ร ากลองยาว เซิ้งกระติบข้าว ฟ้อนเล็บ เป็นต้น 
ข้อค านึงในการประดิษฐ์ท่าร าที่เป็นหมู ่ อาจารย์เฉลย ศุขะวณิช  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง  ให้
แนวคิดไว้ ดังนี้  
   1 การแปรแถว การแสดงนาฏศิลป์ไทยในสมัยโบราณไม่นิยมการแปรแถวให้หลากหลายเหมือนในปัจจุบัน
นิยม 
    2 ท่าร าต้องสัมพันธ์กับเพลง การประดิษฐ์ท่าร าควรฟังก่อนแล้วจึงคิดท่าร าให้กลมกลืนกับบทเพลง 
     3 ท่าร าเป็นหมู่คณะ การประดิษฐ์ท่าร าที่มีลักษณะการร าเป็นหมู่คณะ ใช้ผู้แสดงจ านวนมาก จะต้อง
ค านึงถึงความพร้อมเพรียงเป็นหลัก 
     4 ท่าร าที่มีบทร้อง การประดิษฐ์ที่มีท่าร าที่มีบทร้อง ยึดความหมายของบทเพลงเป็นหลัก ในการประดิษฐ์
ท่าร าที่ถูกต้อง 
     5 ที่ร าที่มีแต่ท านองเพลง การประดิษฐ์ท่าร าที่ไม่มีบทร้องมีแต่ท านองเพลงให้ยึดท่วงน านอง  คึกคัก 
สนุกสนาน เป็นต้น 
     6 ท่าร านาฏศิลป์พื้นเมือง การคิดประดิษฐ์ท่าร านาฏศิลป์พื้นเมือง ต้องยึดหลักลีลาท่าร าเฉพาะถิ่นทั้งสี่ภาค 
คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ ภาคใต้ 
    7 ท่าร าต้องสอดคล้องกับรสนิยมการประดิษฐ์ท่าร า ควรให้ตรงกับรสนิยมของสังคมในสมัยนั้นๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่  6  ท่าร าสัมพันธ์กับความหมาย 
 
 

1. นักเรียนดูวีดีทัศน์การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงไทยสากล  ซึ่งเป็นเพลงที่นักเรียนชื่นชอบ  
และสามารถตีความหมายของเนื้อเพลงได้ง่าย 

2. ครูอธิบายหลักการในการใช้ความรู้การปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเบื้องตนมาใช้ในการประดิษฐ์ท่า
ร า 

3. นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ที่  6  ประกอบ  เพ่ือน ามาใช้ในการประดิษฐ์ท่าร า 
4. นักเรียนท ากิจกรรมที่  6  โดยการหาเนื้อเพลงที่มีความหมายสอดคล้องกับท่าร า 
5.  

 
ท่าร าสัมพันธ์กับความหมาย 

 

 
 

เนื้อเพลงประกอบท่าร า 
 

เพลง  รักไม่ต้องการเวลา 
 

ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน   
 คิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลา   

ยิ่งเนิ่นนานนานไปเท่าไหร่  ความรักยิ่งมีค่า 
ที่ฉันรู้ที่เคยฝัน  รักที่ฉันเคยเข้าใจ 

 
 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 
วิชาศิลปะ 5  เรื่อง  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา 
เวลาที่ใช้สอบ  5  นาที  ข้อสอบมี  10  ข้อ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ×  ในตัวเลือกท่ีถูกต้องที่สุด 
1. จากจังหวะฉิ่ง  เป็นเพลงในอัตรากี่ชั้น 

 
 
 

ก. ชั้นเดียว  ค.  สามชั้น 
ข. สองชั้น  ง.  สี่ชั้น 

2. จังหวะเร็ว  คือเพลงอัตรากี่ชั้น 
ก. ชั้นเดียว  ค.  สามชั้น 
ข. สองชั้น  ง.  สี่ชั้น 

3. ท่าเสียใจ  เป็นลักษณะใดของนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 
ก. นาฏยศัพท์  ค.  การจีบ 
ข. ภาษาท่า  ง.  การตั้งวง 

4. ถ้าผู้แสดงมีรูปร่างต่างกันควรหลีกเลี่ยงแปรแถวแบบใด 
ก. ปากพนัง  ค.  ตอนลึก 
ข. วงกลม  ง.  หน้ากระดาน 

5. ฟ้อนสาวไหม  เป็นการแสดงในรูปแบบใด 
ก. เป็นชุดเป็นตอน ค. การแสดงเดี่ยว 
ข. ละคร  ง.  การแสดงเป็นหมู่ 

6. ข้อใดเป็นลักษณะของการแสดงเดี่ยว 
ก. พร้อมเพรียง  ค.  เป็นเพลงที่มีบทร้อง 
ข. การแรแถว  ง.  อวดฝีมือผู้แสดง 

7. นักแสดงนุ่งผ้าถุงปาเต๊ะ  สวมเสื้อลูกมาก  คือการแสดงใด 
ก. ตาลีกีปัส  ค.  ฟ้อนสาวไหม 
ข. เซิ้งกะโป๋  ง.  ระบ าดอกบัว 

8. ฟ้อนสาวไหมผู้แสดงจะแต่งกายอย่างไร 
ก. ใส่เสื้อแขนกระบอก ค. ใส่เสื้อลูกไม้ 
ข. นุ่งผ้าถุงคลุมเข่า ง.  มีผ้าคาดเอว 

9. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการแสดงออกทางกิริยาท่าทางของนักแสดง 
ก. สร้างความเชื่อให้กับคนดู ค.  เพื่ออรรถรสในการชม 
ข. สร้างความสมจริง  ง.  เพื่อหน้าที่ของตนเอง 

10. ข้อใดไม่ใช่หลักในการประดิษฐ์ท่าร า 
ก. การแปรแถว   ค.  ถ้าไม่มีบทร้องให้ยึดท านองเพลง 
ข. ท่าร าต้องสัมพันธ์กับเพลง ง.  ท่าร าต้องแปลกใหม่ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 -  -  -  -  - - - ฉิ่ง  - - - -  - - - ฉับ 



 
 

  

1. ข 
2. ง 
3. ก 
4. ข 
5. ข 
6. ก 
7. ข 
8. ง 
9. ก 
10. ก 

 
 
 
 

1. ค 
2. ก 
3. ข 
4. ข 
5. ง 
6. ง 
7. ก 
8. ก 
9. ง 
10. ง 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 



 

 

 

วิชา  ศิลปะ 5  ศ 23101 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

 
 

 
 

 
 

 
โดย  นางปวิตรา  เทพโพธา 

โรงเรียนเฉลิมพระเดียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36 
 

  แบบฝึกทักษะ 



 
 แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะความสามารถในการคิด  ในการจัดรูปแบบการแสดง  การ
ประดิษฐ์ท่าร า  และพัฒนาการทักษะด้านการปฏิบัติท่าร าในรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยให้มีความถูกต้อง
สวยงาม  ในรายวิชา  ศิลปะ 5 ศ 23101  หน่วยการเรียนรู้ที่  3  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  โดยใช้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  แบบฝึกทักษะเล่มนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ  ให้นักเรียนมีทักษะในในด้านการคิดเพ่ือน ามาแปลความและสามารถสื่อสารผ่านการแสดง
นาฏศิลป์ได้ 
 แบบฝึกทักษะ เรื่อง สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  ประกอบด้วย 

7. เรื่อง  จังหวะ   
8. เรื่อง  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 
9. เรื่อง  รูปแบบการแสดง 
10. เรื่อง  การแต่งกาย 
11. เรื่อง  อารมณ์ความรู้สึก 
12. เรื่อง  การประดิษฐ์ท่าร า 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ชุดแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  จะเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน
ต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าน า 

      ปวิตรา  เทพโพธา 



 
 

7. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  เป็นขั้นตอนแรกท่ีผู้สอนจะต้องกระตุ้น  ชักจูง  และโน้นน้าว  ให้ผู้เรียนเกดิความกระตือรือร้น
และสนใจอยากค้นคว้าหาความรู้  ผู้สอนอาจใช้วิธีสนทนาซักถามและทบทวนประสบการณ์เดมิของผู้เรียนเพื่อ
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ท่ีตอ้งเรียนรู้  อาจใช้ค าถามยั่วยุและที่ส าคัญจะต้องสร้างบรรยากาศใหผู้้เรยีน
ตอบสนอง  เช่น  การกระตุ้นใหผู้้เรียนตอบค าถามหรือแสดงความคดิเห็น  เพื่อโยงเข้าหาประสบการณ์ใหม่  ผูส้อน
แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และร่วมกันก าหนดขอบข่ายหรือประเด็นความรู้ใหม ่

8. ขั้นศึกษา / วิเคราะห ์ เป็นขั้นตอนการแบ่งกลุ่มผู้เรยีนเพื่อท ากิจกรรมกลุม่ร่วมกัน  โดยการแสวงหาความรู้  แสดง
ความคิดเห็นร่วมกันวิเคราะห์และหาข้อสรุปในประเด็นทีไ่ดต้ั้งไวในการท ากิจกรรมตามขั้นตอนน้ี  ผู้สอนจะต้อง
ออกแบบกลุ่มให้เหมาะสม  เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากท่ีสดุ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
สมาชิกในกลุ่ม  ผูส้อนต้องจัดหาสือ่การสอนและแหล่งเรียนรู้  เช่น  แผนภูมิ  ใบความรู้  แผ่นใส  รูปภาพ  วีดีทัศน์  
หนังสือ  เอกสาร  หรืออ่ืนๆ  เพื่อให้กลุ่มผูเ้รียนได้ช่วยกันศึกษาวิเคราะหร์่วมกัน  โดยตั้งประเด็นหรือหัวข้อใน
การศึกษาวิเคราะหต์ามแนวทางของจุดประสงค์การเรียนรู้  และความต้องการของผู้เรียน  การออกแบบใบงานโดย
จัดท าเป็นใยงานให้ผูเ้รียนได้ท ากิจกรรมกลุ่มเป็นหัวใจส าคญัที่ผูส้อนจะต้องคิดค้นและสร้างขึ้น  เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมสูงสดุของผู้เรียนและเดกดิการบรรลุงานกลุม่ด้วยตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานกลุม่  ผู้สอนท าหน้าที่อภิปรายให้
กลุ่มใหญร่่วมกันวิเคราะห์ให้ข้อมลูในประเด็นที่ยังไม่ชดัเจน  หากเห็นว่ายังไมส่มบูรณ์  ผูส้อนช่วยเพิม่เติมและ
ร่วมกันสรุปสิ่งทีเ่รียนรู้ทั้งหมดในข้ันนี ้

9. ขั้นปฏิบัติ / ฝึกหัด / ทดลอง เป็นข้ึนท่ีผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏบิัติตามขั้นตอน  ฝึกคิดวิเคราะห์  จิตนาการ  
สร้างสรรค์  โดยผูส้อนเป็นที่ปรึกษา  ดูแลช่วยเหลือและประเมินการปฏิบัตเิพื่อแก้ไขหากมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
สถานท่ีการปฏิบตัิผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันว่างแผนจะใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการในโรงเรียน  
ห้องเรียนธรรมชาติ  หรือสถานประกอบการ  ซึ่งจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ได้ดตีามจดุประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว ้

10. ขั้นสรุป / เสนอผลการเรียนรู้  เป็นข้ึนท่ีผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้ประมวลข้อมูลความรู้จากประสบการณท์ั้งหมดมา
วิเคราะห์  สังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่  วิธีการใหม่  สรุปและน าเสนอสิ่งท่ีค้นพบต่อกลุ่มใหญ่ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน  เกิดการขยายเครือข่ายความรู้อย่างกว้างขวาง  ท าให้การเรยีนรู้มี
ความหมายยิ่งข้ึน 

11. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้ / น าไปใช้  เป็นขั้นท่ีผู้เรียนแตล่ะกลุ่มปรบัปรุงผลงานของตนเอง  ที่ได้แนวคดิจากการ
น าเสนอของแต่ละกลุ่ม  ในการปรบัปรุงผลงานนั้นอาจน าความรู้ทีไ่ดร้ับจากกลุม่อื่นมาพัฒนาให้ดีขึ้นหรือเกิด
ความคิดใหม่  สร้างสรรค์งานท่ีต่างจากเดิมหรืออาจจะได้รบัขอเสนอแนะจากแนวคิดของผู้สอน  มาประยุกตส์ร้าง
ผลงานใหม่ๆ   ท่ีสามารถน าไปใช้ในสภาพการณ์จริงได้ 

12. ขั้นการประเมินผล  วัดผลประเมนิผลตามสภาพจริง  โดยเน้นผลจากการวัดปฏิบตัิจริง  จากแฟ้มสะสมงาน  ช้ินงาน 
ผลงาน  ผู้เรียนประเมนตนเอง  สมาชิกของแต่ละกลุม่ ผู้ปกครองและผูส้อน มีบทบาทร่วมวัดประเมนผลด้วย 

 
 
 
 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู ้
ที่เนน้การปฏิบัติ 



แผนภาพ  แสดงกระบวนการจัดการเรียนรู ้
ที่เน้นการปฏิบตั ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่  1 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

ขั้นที่  2 

ขั้นศึกษา / วิเคราะห์ 

ขั้นที่  6 

ขั้นการประเมินผล 

ขั้นที่  5 

ขั้นปรับปรุง / น าไปใช้ 

ขั้นที่  4 

ขั้นสรุป / เสนอผลการเรียนรู้ 

ขั้นที่  3 

ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด / ทดลอง 

  

  

 

 

 

 



  
แบบฝึกทักษะ  วิชา  ศิลปะ 5  ศ 23101 
            เร่ือง  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

7. อธิบายการน าจังหวะมาใช้ในการปฏิบัตินาฏศิลป์อย่างเหมาะสม 
 

8. สามารถปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม 
 

9. สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกตามบทเพลงให้ออกมาในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ได้ 
 

10. อธิบายและระบุลักษณะรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆได้ 
 

11. สามารถออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการแสดงได้ 
 

12. สามรถประดิษฐ์ท่าร าเพ่ือใช้ประกอบกับบทเพลงได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิชาศิลปะ 5  เรื่อง  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา 
เวลาที่ใช้สอบ  5  นาที  ข้อสอบมี  10  ข้อ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ×  ในตัวเลือกท่ีถูกต้องที่สุด 

11. จังหวะของดนตรีไทยจ าแนกได้กี่ประเภท 
ค. 2 ประเภท  ค.  4 ประเภท 
ง. 3 ประเภท  ง.  5 ประเภท 

12. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของจังหวะในดนตรีไทย 
ค. จังหวะช้า  ค.  จังหวะเร็ว 
ง. จังหวะปานกลาง ง.  จังหวะพิเศษ 

13. ภาษาท่านาฏศิลป์เกิดจากอะไร 
ค. ท่าทางตามธรรมชาติ  ค.  ท่าทางตามจินตนาการ 
ง. ท่าทางตามวรรณคดี  ง.  ท่าทางตามบุคลิกภาพ 

14. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ในการแปรแถวในการแสดงนาฏศิลป์ 
จ. ค านึงถึงสีของเครื่องแต่งกาย 
ฉ. เพ่ือสร้างความแตกต่างในการแสดง 
ช. เพ่ือมิให้เกิดความเบื่อหน่าย 
ซ. ได้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวที่งดงาม 

15. เพราะเหตุใดเราต้องมีการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดง 
ค. เพ่ือให้สนุกไปกับการแสดง ค.  เพื่อให้สมจริง 
ง. เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกตาม ง.   เพ่ือให้กรแสดงมีสีสัน 

16. เน้นความพร้อมเพรียงของผู้แสดง  คือการแสดงประเภท ใด 
ค. การแสดงเป็นหมู่  ค.  การแสดงละคร 
ง. การแสดงเดี่ยว  ง.  การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 

17. การแดงประเภทใดเป็นการอวดฝีมือผู้แสดง 
ค. การแสดงละคร  ค.  การแสดงเดี่ยว 
ง. การแสดงเป็นหมู่  ง.  การแสดงเดี่ยวและหมู่ 

18. สวมเสื้อแขนกระบอก  นุ่งผ้าถุงยาว เป็นการแต่งกายของการแสดงใด 
ค. เซิ้งโปงลาง   ค.  ระบ าดอกบัว 
ง. ร าตาลีกีปัส   ง.  ฟ้อนเล็บ 

19. ฟ้อนบุปผาลานนาผู้แสดงความใช้อุปกรณ์ใดประกอบการแสดง 
ค. ขันดอกไม้   ค.  พัด 
ง. ร่ม    ง.  กระด้ง 

20. ถ้าเนื้อเพลงกล่าวถึงบิดา มารดา  มือควรอยู่ในระดับใด 
ค. ศีรษะ   ค.  อก 
ง. ไหล่    ง.  เอว 

แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 



 
 

ใบความรู้ที่  1  เรื่อง  จังหวะ 
 
 
“จังหวะ”  มีความหมายถึงมาตราส่วนของระบบดนตรีที่ด าเนินไปในช่วงของการ 
บรรเลงเพลงอย่างสม่ าเสมอ เป็นตัวก าหนดให้ผู้บรรเลงจะต้องใช้เป็นหลักในการบรรเลงเพลง 
 
จังหวะของดนตรีไทยจ าแนกได้   3 ประเภท คือ     
1. จังหวะสามัญ หมายถึงจังหวะทั่วไปที่นักดนตรียึดเป็นหลักส าคัญในการบรรเลงและขับร้องโดยปกติจังหวะ
สามัญที่ใช้กันในวงดนตรีจะมี  3 ระดับ คือ  
จังหวะช้า     ใช้กับเพลงที่มีอัตราจังหวะ   สามชั้น  
จังหวะปานกลาง     ใช้กับเพลงที่มีอัตราจังหวะ   สองชั้น  
จังหวะเร็ว             ใช้กับเพลงที่มีอัตราจังหวะ   ชั้นเดียว 
2. จังหวะฉิ่ง หมายถึง  จังหวะที่ใช้ฉิ่งเป็นหลักในการตี โดยปกติจังหวะฉิ่งจะตี “ฉิ่ง…ฉับ” สลับกันไปตลอดทั้ง
เพลง แต่จะมีเพลงบางประเภทตีเฉพาะ “ฉิ่ง” ตลอดเพลง  บางเพลงตี “ฉิ่ง  ฉิ่ง  ฉับ” ตลอดทั้งเพลง หรือ
อาจจะตีแบบอ่ืนๆ ก็ได้  จังหวะฉิ่งนี้นักฟังเพลงจะใช้เป็นแนวในการพิจารณาว่าช่วงใดเป็นอัตราจังหวะสามชั้น 
สองชั้น หรือ ชั้นเดียวก็ได้ เพราะฉ่ิงจะตีเพลงสามชั้นให้มีช่วงห่างตามอัตราจังหวะของเพลง  หรือ ตีเร็วกระชั้น
จังหวะ ในเพลงชั้นเดียว 
 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
สามชั้น  -  -  -  -  - - - ฉิ่ง  - - - -  - - - ฉับ 
สองชั้น  -  -  - ฉิ่ง  - - - ฉับ - - - ฉิ่ง  - - - ฉับ 
ชั้นเดียว  - ฉิ่ง- ฉับ - ฉิ่ง- ฉับ - ฉิ่ง- ฉับ - ฉิ่ง- ฉับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่  1  ตีได้ตเีอา 
 
 

8. จากใบความรู้ที่  1  เรื่อง  จังหวะ  หลังจากท่ีนักเรียนศึกษาเรื่องของจังหวะในใบความรู้ที่  1  ให้
นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  4  กลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มจะต้องคละชายและหญิงกลุ่มละเท่าๆกัน   

9. แต่ละกลุ่มฝึกปรบมือตาบจังหวะฉิ่ง  ในอัตราจังหวะสามชั้น  สองชั้น  และชั้นเดียว  ให้ครบทุก
จังหวะ 

10. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติให้ครูดู  เพ่ือครูได้ท าการประเมินการปรบมือตามอัตราจังหวะของ
เพลง 

11. ครูให้นักเรียนฟังเพลง ฟ้อนสาวไหม  แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นเพลงอัตราจังหวะอะไร  
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกตีฉิ่งตามจังหวะเพลง 

12. นักเรียนแต่ละกลุ่มสอบปฏิบัติการตีฉิ่งในท านองเพลงฟ้อนสาวไหม 
13. ครูท าการประเมินและให้คะแนนจากการสอบปฏิบัติของนักเรียน 
14.  

เกณฑ์การประเมิน 
 

เนื้อหา 5 4 3 2 1 
จังหวะ      

 
 5 หมายถึง  นักเรียน 100% ในกลุ่มตีฉ่ิงถูกจังหวะทั้งเพลง 
4 หมายถึง นักเรียน 80% ในกลุ่มตีฉิ่งถูกจังหวะทั้งเพลง 
3 หมายถึง นักเรียน 50% ในกลุ่มตีฉิ่งถูกจังหวะทั้งเพลง 
2 หมายถึง นักเรียน 30% ในกลุ่มตีฉิ่งถูกจังหวะทั้งเพลง 

        1   หมายถึง นักเรียน 10% ในกลุ่มตีฉ่ิงถูกจังหวะทั้งเพลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบความรู้ที่  2.1  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            ฉัน หรือ ตัวเรา            เศร้า เสียใจ 
              กล่าวถึงผู้สูงศักดิ์                           อาย 
                 ดม / หอม             ปฏิเสธ 
                    ดีใจ / ยิ้ม           เรียก 
                      เจริญรุ่งเรือง                    รัก 
                 ที่โน่น        ที่นี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย 
เบื้องต้น 

นาฏยศัพท์ 

การจีบ 

การตั้งวง 

เท้า 

ภาษาท่า 

วงบน 
วงกลาง 
วงล่าง 
วงบัวบาน จีบหงาย 

จีบคว่ า 
จีบปรกข้าง 
จีบปรกหน้า 
จีบส่งหลัง 
จีบลอ่แก้ว 

ก้าวหน้า 
ก้าวข้าง 
จรดเท้า 
ประเท้า 
ยกเท้า 
กระทุ้งเท้า 
จรดเท้า 
กระดกเท้า 



 
 

กิจกรรที่  2.1 ท าได้ใหค้ะแนนเต็ม 
 
 

 

7. จากใบความรู้ที่  1.2  ครูอธิบายการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นให้กับนักเรียน 
8. ให้นักเรียนจับกลุ่มตามจ านวนที่ครูก าหนด  ออกเป็น  4  กลุ่ม  โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น  การจีบ  การ

ตั้งวง  เท้า  และภาษาท่า 
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาท่าทางต่างๆจากแผ่นรูปภาพนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น  จากนั้นนักเรียนฝึก

ปฏิบัติตามรูปภาพ 
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มสอบปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 
11. ครูเป็นผู้คอยแนะน าและปรับปรุงท่าร าให้กับนักเรียน 
12. เมื่อนักเรียนสอบปฏิบัติครบทุกกลุ่มแล้ว  นักเรียนแต่ละกลุ่มถ่ายทอดท่าทางของกลุ่นมตนเองให้

เพ่ือนต่างกลุ่ม  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

เนื้อหา 5 4 3 2 1 
ท่าทางนาฏศิลป์      

 

5  หมายถึง  สามารถปฏิบัติท่าทางนาฏศิลป์ได้ถูกต้อง  100% 
4  หมายถึง  สามารถปฏิบัติท่าทางนาฏศิลป์ได้ถูกต้อง  80% 
3  หมายถึง  สามารถปฏิบัติท่าทางนาฏศิลป์ได้ถูกต้อง  50% 
2  หมายถึง  สามารถปฏิบัติท่าทางนาฏศิลป์ได้ถูกต้อง  30% 
      1  หมายถึง  สามารถปฏิบัติท่าทางนาฏศิลป์ได้ถูกต้อง  10% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ใบความรู้ที่  2.2  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 
 

การแปรรูปแถว 
            ในการแสดงประเภทระบ าจะเป็นการแปรแถวในลักษณะต่างๆ  โดยเน้นความสมดุลของเวทีให้มีการ
เคลื่อนไหว  แปรแถวในรูปแบบต่างๆ  โดยใช้เนื้อที่ต่างๆของเวทีให้เกิดความสวยงามสร้างความประทับใจแก่
ผู้ชม  ซึ่งลักษณะการแปรแถวของนาฏศิลป์ไทยมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แปรแถวเป็นรูปปากพนัง  แปรเป็น
แถวตอน  แปรแถวเป็นรูปวงกลม  แปรแถวเฉียงแปรแถวหน้ากระดาน  แปรแถวเป็นรูปสามเหลี่ยม  เป็น
ต้น  ซึ่งการแปรแถวดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ออกแบบท่าร า 

จุดประสงค์ในการแปรรูปแถวส าหรับการแสดงหมู่  เพ่ือมิให้ผู้ชมเบื่อหน่าย  ให้มีการเคลื่อนไหวบ้าง  จะได้เห็นลีลา

การเคลื่อนไหวที่งดงามแปลกตา  มีหลักที่ควรค านึงดังนี้ 
1. ถ้าเครื่องแต่งกายหลากสี  การแปรรูปแถวควรค านึงถึงสีเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม  กลมกลืน 
   กันอย่างสวยงามเป็นระเบียบ 
             2. การแปรรูปแถวไม่ควรแปรถี่จนเกินไป  ท าให้ผู้ชมไม่ทันได้เห็น 
             3. ถ้าผู้แสดงมีสีผิวต่างกัน  ควรหลีกเลี่ยงการแปรรูปแถวที่แยกคนต่างผิวให้ห่างกัน  อย่าให้มา   
                          ชิดกัน 
4. ถ้าผู้แสดงมีรูปร่างต่างกัน  ในด้านความสูง  ควรหลีกเลี่ยงรูปแถวที่เป็นวงกลม 
             5. ถ้าผู้แสดงฝีมือต่างกันจนเห็นได้ชัด  ควรจัดแยกให้ห่างกัน  หรือเปลี่ยนลีลาให้ถืออุปกรณ์การ 
                          แสดง  เช่น ช่อดอกไม้  เป็นต้น 
           6. การแปรแถวให้งดงามแปลกตา  ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ประดิษฐ์ท่าร านั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กิจกรรมที่  2.2  จินตนาการส าคัญไฉน 
 

5. ครูอธิบายลักษณะการแปรแถวในการแสดงนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียน 
6. นักเรียนชมการแสดง  1  ชุดการแสดง  แล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกมาอภิปรายลักษณะการแปร

จากการแสดงที่ได้รับชม 
7. นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ที่  2.2 
8. นักเรียนท ากิจกรรมออกแบบรูปแบบการแปรแถวบนเวทีการแสดง  โดยครูก าหนดให้มีนักแสดง  

8  คน 
 

รูปแบบการแปรแถว 
 
 

 
 
 

 
 
 
                  เกณฑ์การประเมิน 
 

เนื้อหา 5 4 3 2 1 
ความสวยงามของแถว      
ความสมดุลของเวที      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ใบความรู้ที่  3  รูปแบบการแสดง 
 

การแสดงเป็นหมู่  คือ  การแสดงที่มีผู้แสดงตั้งแต่ง  2  คนขึ้น เน้นความพร้อมเพรียงความสมดุลในการแสดง
หรือเรียกว่า  ระบ า  ฟ้อน  เซิ้ง  เพราะมีรูปแบบการแสดงที่เหมือนกันแต่เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความ
แตกต่างของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ 
การแสดงเดี่ยว  คือการแสดงที่มีผู้แสดงเป็นคนเดียว  มุ่งเน้นความสวยงามของการเคลื่อนไหวร่างกาย  เป็น
การแสดงฝีมือของผู้แสดงที่ร่ายร าถูกต้องตามท่วงท านองจังหวะเพลงและงดงามตามแบบแผน   
การแสดงละคร  คือ  การแสดงที่ด าเนินเป็นเรื่องราว  ผู้แสดงที่รับบทบาทตัวละครเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว
ต่างๆ โดยการใช้การร้อง  การแสดงออกของลีลาท่าร า  และการใช้เพลงประกอบตามแบบแผนของการแสดง
ละครแต่ละประเภท   
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน  คือ  การแสดงที่สอดแทรกอยู่ในการแสดงละครที่น ามาตัดตอนน ามาแสดงเป็นตอน
สั้นๆ  จุดประสงค์เพ่ือร าอวดฝีมือของผู้แสดง 
 
 

                                       
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กิจกรรมที่  3  รู้ไหมอะไรเอ่ย 

 
4. ครูบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์  โดยการใช้        Power Point  ประกอบการ

บรรยาย 
5. นักเรียนชมวีดีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ในรูปแบบต่างๆ 
6. นักเรียนท ากิจกรรมจากการทายรูปภาพว่าเป็นการแสดงนาฏศิลป์รูปแบบใด  พร้อมทั้งให้เหตุผล

ประกอบ 
 

รูปแบบการแสดง 
 
                                                 รูปแบบ.......................................... 
 
             เพราะ.............................................. 
 
           ……………………………………….. 
 

     
        

     รูปแบบ.......................................... 
                 

 เพราะ.............................................. 
           
………………………………………….........  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ใบความรู้ที่  4  การแต่งกาย 

 
วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย  ภาคเหนือ 

ผู้หญิง   สวมเสื้อคอกลมหรือคอจีนแขนยาว ห่มสไบทับและเกล้าผมสวมเครื่องประดับเงิน หรือทอง  

ผู้ชาย สวมเสื้อคอกลมหรือคอจีนสวมกางเกงป้ายหน้า มีผ้าคาดเอว ผ้าพาดบ่า หรือผ้าโพกศีรษะ หรือสวมเสื้อ
ม่อฮ่อม สวมกางเกงสามส่วน มีผ้าคาดเอว และสวมเครื่องประดับเงินทอง 

วัฒนธรรมด้านกายแต่งกาย  ภาคกลาง 

ผู้หญิง  จะนุ่งโจงกระเบนหรือผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอก  ผู้ชาย  จะนุ่งกางเกงสามส่วน สวมเสื้อคอกลม
แขนสั้น เน้นความเรียบง่าย 
 วัฒนธรรมด้านกายแต่งกาย  ภาคอีสาน 
ผู้หญิง นุ่งผ้าซิ่นยาวคลุมเข่า สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มสไบ ผมเกล้ามวยสวมเครื่องประดับเงิน  ผู้ชาย นุ่ง
กางเกงขาก๊วย สวมม่อฮ่อมแขนสั้น มีผ้าคาดเอว หรือพาดบ่าการแต่งกายจะแต่งตามโอกาสและความ
เหมาะสมกับงานต่าง ๆ  
วัฒนธรรมด้านกายแต่งกาย  ภาคใต ้
 ผู้หญิง  นิยมนุ่งผ้าซิ่นยาวคลุมถึงข้อเท้า มีลวดลาย เรียกว่า ผ้าบาติก หรือ ปาเต๊ะ สวมเสื้อรัดรูปปล่อยชาย  
ผู้ชาย  จะนิยมนุ่งโสร่ง สวมเสื้อปล่อยชาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 กิจกรรมที่  4  ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง 
 

6. นักเรียนชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย  4  ภาค  จากวีดีทัศน์ 
7. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเรื่องการแต่งกายของแต่ละการแสดง 
8. นักเรียนแสดงความคิดเห็นของปัจจัยต่างๆที่ท าให้การแต่งกายของแต่ละภาคแตกต่างกันออกไป 
9. ครูบรรยายและอธิบายเพิ่มเติมจากความรู้ที่นักเรียนได้รับและการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
10. นักเรียนท ากิจกรรมการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 
การออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อการแสดง......................................................ภาค.......................... 
 



 

 
ใบความรู้ที่  5  อารมณ์ความรู้สึก 

 
 การแสดงออกซึ่งกิริยาท่าทางของตัวละคร คือการสวมบทบาทของตัวละครในเรื่องนั้น ผู้แสดงจะต้องสร้าง
ความเชื่อให้คนดูเกิดความเชื่อให้ได้ว่าตนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบฉากในเรื่อง เป็นเรื่องจริง ๆ การที่ผู้
แสดงจะมีความสามารถตีบทได้อย่างสมจริงนั้น ผู้แสดงจะต้องศึกษาบทละคร ตัวละครที่ตนต้องแสดงอย่าง
ละเอียดทุกแง่ทุกมุม นับตั้งแต่บุคลิกลักษณะ นิสัยของตัวละคร กิริยาท่าทาง อารมณ์ของตัวละคร 
 ในการสร้างความเชื่อให้กับผู้ชมละคร ผู้แสดงจะต้องมีสมาธิ รู้จักการใช้จินตนาการ เห็นภาพลักษณ์ และ
อุปนิสัยใจคอของตัวละครในบทละคร ถ้าผู้แสดงละครท าให้ผู้ชมเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขานั้นเป็นเรื่อง
จริง แสดงว่าผู้แสดงละครผู้นั้นตีบทแตกได้อย่างสมจริงประหนึ่งว่าผู้แสดงกับตัวละครเป็นบุคคลเดียวกัน หรือ
กล่าวได้ว่าสามารถเข้าถึงศิลปะของการแสดงละคร 
 หน้าที่ของผู้แสดง เมื่อได้รับบทให้แสดงเป็นตัวอะไรไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบ เช่น คนรับใช้ พ่ีเลี้ยง ทหาร 
ต ารวจ พยาบาล ประชาชน ก็ควรทุ่มเทฝึกซ้อมให้เต็มความสามารถ เพราะมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
สูงสุดที่มีต่อผู้ชม และเพ่ือนร่วมงานทุกฝ่าย เพราะถ้าผู้แสดงไม่ตั้งใจแสดงก็เหมือนเป็นการท าลายผลงานของ
ผู้เขียนบท ผู้ก ากับการแสดง ผู้ออกแบบฝ่ายต่าง ๆ 
ฉะนั้นนักแสดงจะต้องมีจิตส านึกที่ถูกต้อง มิใช่รักแต่ความดังที่ได้รับเป็นตัวเอก นักแสดงที่ดีต้องอุทิศตนเพ่ือ
งาน สามารถแสดงได้ทุกบทบาท มองเห็นคุณค่าของการแสดงว่าเป็นศิลปะ และควรภูมิใจที่ได้รับเลือก ให้เป็น
ผู้แสดง ไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบ ตัวร้าย ก็สามารถให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมได้เช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3


กิจกรรมที่  5  เพลงนี้อารมณ์ไหน 
 
 
 
 

6. นักเรียนชมวีดีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ในชุด  หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 
7. ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นอารมณ์ของนักแสดงที่ถ่ายทอดถึงผู้ชม 
8. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  4  กลุ่ม  ชายและหญิงคละกัน 
9. แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่  5 
10. นักเรียนท ากิจกรรมที่  5  โดยการวิเคราะห์ความหมายของเนื้อเพลงที่ให้ 

 
 

เพลงนี้อารมณ์ไหน 
ถ้าเปรียบตัวฉันเหมือนดั่งสุวรรณมัจฉา 

ที่รอหนุมาน เดินตามพระรามไปแสนไกล 
ทิ้งให้เราเก้อหา ทิ้งน้ าตาเศร้าเฝ้าใจ 

เหตุไฉนใยหนอไม่หวนกลับมา 
 
 
 

อารมณ์ที่ต้องการสื่อ..................................................................... 
 

.................................................................................................... 
 

.................................................................................................... 
 

.................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ใบความรู้ที่  6  การประดิษฐ์ท่าร า 
 
 

 การประดิษฐ์ท่าร าที่เป็นหมู ่ การร าที่ใช้ผู้แสดงมากกว่า 2 คน โดยนับเอาลักษณะของจ านวนคน ส่วนระบ า
นั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของร าหมู่เช่นเดียวกัน เช่น ร าโคม ร าพัด ร าวง เป็นต้น นอกจาก นั้นก็มีการแสดง
พ้ืนเมืองของชาวบ้านก็ถือว่าเป็นการร าหมู่ ได้แก่ ร ากลองยาว เซิ้งกระติบข้าว ฟ้อนเล็บ เป็นต้น 
ข้อค านึงในการประดิษฐ์ท่าร าที่เป็นหมู ่ อาจารย์เฉลย ศุขะวณิช  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง  ให้
แนวคิดไว้ ดังนี้  
   1 การแปรแถว การแสดงนาฏศิลป์ไทยในสมัยโบราณไม่นิยมการแปรแถวให้หลากหลายเหมือนในปัจจุบัน
นิยม 
    2 ท่าร าต้องสัมพันธ์กับเพลง การประดิษฐ์ท่าร าควรฟังก่อนแล้วจึงคิดท่าร าให้กลมกลืนกับบทเพลง 
     3 ท่าร าเป็นหมู่คณะ การประดิษฐ์ท่าร าที่มีลักษณะการร าเป็นหมู่คณะ ใช้ผู้แสดงจ านวนมาก จะต้อง
ค านึงถึงความพร้อมเพรียงเป็นหลัก 
     4 ท่าร าที่มีบทร้อง การประดิษฐ์ที่มีท่าร าที่มีบทร้อง ยึดความหมายของบทเพลงเป็นหลัก ในการประดิษฐ์
ท่าร าที่ถูกต้อง 
     5 ที่ร าที่มีแต่ท านองเพลง การประดิษฐ์ท่าร าที่ไม่มีบทร้องมีแต่ท านองเพลงให้ยึดท่วงน านอง  คึกคัก 
สนุกสนาน เป็นต้น 
     6 ท่าร านาฏศิลป์พืน้เมือง การคิดประดิษฐ์ท่าร านาฏศิลป์พื้นเมือง ต้องยึดหลักลีลาท่าร าเฉพาะถิ่นทั้งสี่ภาค 
คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ ภาคใต้ 
    7 ท่าร าต้องสอดคล้องกับรสนิยมการประดิษฐ์ท่าร า ควรให้ตรงกับรสนิยมของสังคมในสมัยนั้นๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กิจกรรมที่  6  ท่าร าสัมพันธ์กับความหมาย 
 
 

6. นักเรียนดูวีดีทัศน์การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงไทยสากล  ซึ่งเป็นเพลงที่นักเรียนชื่นชอบ  
และสามารถตีความหมายของเนื้อเพลงได้ง่าย 

7. ครูอธิบายหลักการในการใช้ความรู้การปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเบื้องตนมาใช้ในการประดิษฐ์ท่า
ร า 

8. นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ที่  6  ประกอบ  เพ่ือน ามาใช้ในการประดิษฐ์ท่าร า 
9. นักเรียนท ากิจกรรมที่  6  โดยการหาเนื้อเพลงที่มีความหมายสอดคล้องกับท่าร า 
10.  

 
ท่าร าสัมพันธ์กับความหมาย 

 

 
 

เนื้อเพลงประกอบท่าร า 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบหลังเรียน 
วิชาศิลปะ 5  เรื่อง  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา 
เวลาที่ใช้สอบ  5  นาที  ข้อสอบมี  10  ข้อ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ×  ในตัวเลือกท่ีถูกต้องที่สุด 
11. จากจังหวะฉิ่ง  เป็นเพลงในอัตรากี่ชั้น 

 
 
 

ค. หนึ่งชั้น  ค.  สามชั้น 
ง. สองชั้น  ง.  สี่ชั้น 

12. จังหวะเร็ว  คือเพลงอัตรากี่ชั้น 
ค. หนึ่งชั้น  ค.  สามชั้น 
ง. สองชั้น  ง.  สี่ชั้น 

13. ท่าเสียใจ  เป็นลักษณะใดของนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 
ค. นาฏยศัพท์  ค.  การจีบ 
ง. ภาษาท่า  ง.  การตั้งวง 

14. ถ้าผู้แสดงมีรูปร่างต่างกันควรหลีกเลี่ยงแปรแถวแบบใด 
ค. ปากพนัง  ค.  ตอนลึก 
ง. วงกลม  ง.  หน้ากระดาน 

15. ฟ้อนสาวไหม  เป็นการแสดงในรูปแบบใด 
ค. เป็นชุดเป็นตอน ค. การแสดงเดี่ยว 
ง. ละคร  ง.  การแสดงเป็นหมู่ 

16. ข้อใดเป็นลักษณะของการแสดงเดี่ยว 
ค. พร้อมเพรียง  ค.  เป็นเพลงที่มีบทร้อง 
ง. การแรแถว  ง.  อวดฝีมือผู้แสดง 

17. นักแสดงนุ่งผ้าถุงปาเต๊ะ  สวมเสื้อลูกมาก  คือการแสดงใด 
ค. ตาลีกีปัส  ค.  ฟ้อนสาวไหม 
ง. เซิ้งกะโป๋  ง.  ระบ าดอกบัว 

18. ฟ้อนสาวไหมผู้แสดงจะแต่งกายอย่างไร 
ค. ใส่เสื้อแขนกระบอก ค. ใส่เสื้อลูกไม้ 
ง. นุ่งผ้าถุงคลุมเข่า ง.  มีผ้าคาดเอว 

19. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการแสดงออกทางกิริยาท่าทางของนักแสดง 
ค. สร้างความเชื่อให้กับคนดู ค.  เพื่ออรรถรสในการชม 
ง. สร้างความสมจริง  ง.  เพื่อหน้าที่ของตนเอง 

20. ข้อใดไม่ใช่หลักในการประดิษฐ์ท่าร า 
ค. การแปรแถว   ค.  ถ้าไม่มีบทร้องให้ยึดท านองเพลง 
ง. ท่าร าต้องสัมพันธ์กับเพลง ง.  ท่าร าต้องแปลกใหม่ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 -  -  -  -  - - - ฉิ่ง  - - - -  - - - ฉับ 


