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ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อรายวิชาศิลปะ  

ระดับชั้น  อนุบาลปีที่             ประถมศึกษาปีที่           /  มัธยมศึกษาปีที่    1      
ของ  นาย   /  นาง  นางสาว สุนิสา     นามสกุล อินทนนท์  

สาระท่ี 3 นาฏศิลป ์

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
ศ 3.1 เข้าใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด
อย่างอิสระ ชื่นชม 
และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ม.1/1 
อธิบายอิทธิพลของนักแสดง
ชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าว
อารมณ์หรือความคิดของผู้ชม 

- อิทธิพลด้านการแสดง
ของไทย การแสดงมีการ
พัฒนารูปแบบการแสดง
แต่ละประเภทและ
กลายเป็นเอกลักษณ์ของ
การแสดงนั้นๆ  
- โขน พัฒนามาจากมา
จากการเล่นชักนาคดึก
ด าบรรพ์ กระบี่กระบอง 
และหนังใหญ่ 
- ละครร า เป็นศิลปะการ
ร่ายร าด าเนินเรื่อง 
- ลิเก พัฒนามาจากการ
แสดงของชาวไทยมุสลิม 
- ละครสากล สะท้อน
การด าเนินชีวิตของคน 

1.ความเป็นมา
และประเภทของ
โขน 
2.ความเป็นมา
และประเภทของ
ละครร า 
3.ความเป็นมา
ของลิเก 
4.ความเป็นมา
ของละครสากล 
5.ความแตกต่าง
ของการแสดงแต่
ละประเภท 
6.เกิดความ
ประทับใจ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
4. รักความเป็น
ไทย 
5. มีจิตสาธารณะ 
 

1. ความสามารถ
ในการสื่อสารและ
สื่อความหมาย 
2. ความสามารถ
ในการคิด 
3. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
5. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
 

-การปฏิบัติของผู้แสดงและ
ผู้ชม 
-ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ  
-การพัฒนารูปแบบของการ
แสดง 
-อิทธิพลของนักแสดงที่มีผล
ต่อพฤติกรรมของผู้ชม 

 

 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
ศ 3.1 เข้าใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด
อย่างอิสระ ชื่นชม 
และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

 ในสังคม นักแสดงท าให้
ซาบซึ้งไปกับการ
แสดงและติดตาม
การแสดง 

    

ม.1/2 
ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละคร 
ในการแสดง 

- นาฏยศัพท์เป็นศัพท์
เฉพาะทางนาฏศิลป์ที่ใช้
ในการร่ายร าทั้งร าไทย 
การแสดงโขน และละคร 
- ภาษาท่า เป็นภาษาท่ี
ใช้เรียกการแสดงออก
ของมนุษย์ 
- ภาษาท่าทางนาฏศิลป์
เป็นท่าที่ใช้ในการแสดง 
- การตีบทเป็นการถอด
ค าประพันธ์มาเป็นภาษา 
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
และแสดงสีหน้าแววตา
ต่างๆ สื่อถึงอารมณ์ 
ความรู้สึก 
 

1.ความหมายของ
นาฏยศัพท์ 
2.ความหมายของ
ภาษาท่า 
3.ความหมายของ
ภาษาท่าทาง
นาฏศิลป์ 
4.ความหมายการ
ตีบท 
5.การเคลื่อนไหว
ร่างกายและแสดง
สีหน้าสื่ออารมณ์ 
ความรู้สึก 
6.ปฏิบัติท่าร า
นาฏยศัพท์ ภาษา
ท่า ภาษาท่าทาง
นาฏศิลป์ และ
การตีบท 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
4. รักความเป็น
ไทย 
 

5. มีจิตสาธารณะ 
1. ความสามารถ
ในการสื่อสารและ
สื่อความหมาย 
2. ความสามารถ
ในการคิด 
3. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
5. ความสามารถ
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 

-นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครในการแสดง 
-ภาษาท่า  และการตีบท 
-ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดง
สื่อทางอารมณ์ 
-ระบ าเบ็ดเตล็ด 
-ร าวงมาตรฐาน 

 

ม.1/3 
แสดงนาฏศิลป์และละครใน
รูปแบบง่าย ๆ  

ระบ าเบ็ดเตล็ด เป็นการ
แสดงที่มุ่งเน้นความ
งดงามของเครื่องแต่ง
กายความพร้อมเพรียงใน 

1.ประวัติความ
เป็นมาของร าวง
มาตรฐาน 
2.ความเป็นมา 

  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 
- นาฏศิลป์  
- นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
- นาฏศิลป์นานาชาติ 

 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

ศ 3.1 เข้าใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด
อย่างอิสระ ชื่นชม 
และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

 การแสดงการแสดงระบ า
ใช้คนจ านวนมาก 
- ร าวงมาตรฐานจะมีท่า
ร าของแต่ละเพลงที่มี 
ลักษณะเฉพาะ 
- การแสดงนาฏศิลป์ไทย 
ได้แก่ โขน ละคร ร า 
ระบ า และกาแสดง
พ้ืนเมือง 
- นาฏศิลป์พื้นเมืองเป็น
การแสดงที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
- นาฏศิลป์สากลเป็นการ
แสดงที่มีพ้ืนฐานมาจาก
ต่างชาติ 

ของนาฏศิลป์ไทย 
3.ความเป็นมา
ของนาฏศิลป์
พ้ืนเมือง 
4.ความเป็นมา
ของนาฏศิลป์
สากล 
5. ปฏิบัติท่า
นาฏศิลป์ไทย
ปฏิบัติท่า
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
ปฏิบัติท่า
นาฏศิลป์สากล 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
4. รักความเป็น
ไทย 
5. มีจิตสาธารณะ 
 

1. ความสามารถ
ในการสื่อสารและ
สื่อความหมาย 
2. ความสามารถ
ในการคิด 
3. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
5. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

  

ม.1/4 
ใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม                     
ในกระบวนการผลิตการแสดง 

- การสร้างสรรค์กิจกรรม
การแสดง การแสดง
ต่างๆ ท าให้ผู้ชมได้รับ
ความสนุกสนานและได้
ประโยชน์จากการชม
การแสดง 
-หลักในการชมการแสดง 
การชมการแสดงผู้ชม
ควรศึกษาเรื่องราวที่จะ
ชม เข้าใจเนื้อหา ดนตรี 
บรรยากาศ ฉาก การ 

1.บทบาทหน้าที่
ของฝ่ายต่างๆ ใน
การจัดการแสดง 
2.การสร้างสรรค์
กิจกรรมในการ
แสดงที่สนใจ 
3.ประโยชน์ของ
กิจกรรมการ
แสดง 
4.หลักในการชม
การแสดง 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
4. รักความเป็น
ไทย 
5. มีจิตสาธารณะ 
 

1. ความสามารถ
ในการสื่อสารและ
สื่อความหมาย 
2. ความสามารถ
ในการคิด 
3. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
5. ความสามารถ 

-บทบาทและหน้าที่ของฝ่าย
ต่าง ๆ ในการจัดการแสดง 
-การสร้างสรรค์กิจกรรมการ
แสดงที่สนใจ โดยแบ่งฝ่าย 
และหน้าที่ให้ชัดเจน 

 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

ศ 3.1 เข้าใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด
อย่างอิสระ ชื่นชม 
และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 แต่งกาย บทบาทผู้แสดง 
วิเคราะห์เรื่องราวการ
แสดง และเก็บข้อคิดท่ีได้
จากการแสดง 
-มารยาทในการชมการ
แสดง การมีมารยาทใน
การชมการแสดง ควร
ปรบมือเม่ือเริ่มหรือจบ
การแสดง ปิดโทรศัพท์ 
เครื่องมือสื่อสาร ขณะ
ชม ไม่ควรคุยกับเพ่ือน
หรือคนท่ีนั่งข้างๆ ขณะ
ชมการแสดง 

5.มารยาทในการ 
ชมการแสดง 

 ในการใช้
เทคโนโลยี 

  

ม.1/5 
ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่ก าหนดให้
ในการพิจารณาคุณภาพการ
แสดงที่ชม โดยเน้นเรื่องการ
ใช้เสียงการแสดงท่า และการ
เคลื่อนไหว 

-หลักเกณฑ์ในพิจารณา
คุณภาพการแสดง 
 คือ การบรรยายหรือ
แจกแจงส่วนประกอบ
ต่างๆของการแสดง การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่างๆ ในผลงานการ
แสดง การตีความและ
การประเมินผลต้อง
ครอบคลุมรูปแบบ
ลักษณะของการแสดง     
-คุณสมบัติผู้ประเมินการ
แสดงนาฏศิลป์ผู้ประเมิน 

1.หลักเกณฑ์ใน
พิจารณาคุณภาพ
การแสดงง่ายๆ 
2.คุณสมบัติผู้
ประเมินการแสดง
ที่ชม 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
4. รักความเป็น
ไทย 
5. มีจิตสาธารณะ 
 

1. ความสามารถ
ในการสื่อสารและ
สื่อความหมาย 
2. ความสามารถ
ในการคิด 
3. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

-หลักในการชมการแสดง  

 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

  การแสดง จ าเป็นต้องมี
ความรู้ในศิลปะสาขาที่ผู้
ประเมินการแสดง มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
ศิลปะ และมคีวาม 
สามารถในการสื่อสาร
เป็นอย่างดี 

     

มาตรฐาน ศ 3.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าขอ 
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่
เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญา
ไทยและสากล 

ม.1/1 
ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย 
และละครพ้ืนบ้าน 

-ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์ 
วัฒนธรรมจากต่าง 
ประเทศ ท าให้ค่านิยม
ของคนเปลี่ยนแปลง 
ชอบสิ่งที่ทันสมัยและ 

1.ความหมายของ
ละครไทย 
2.ประเภทของ
ละครไทย ละคร
ร า 
ละครที่ปรับปรุง
ขึ้นใหม่ ละครร้อง
ละครพูด 
3.ละครไทยในยุค
สมัยต่างๆ ละคร
สมัยก่อนสุโขทัย 
(สมัยน่านเจ้า) 
ละครสมัยสุโขทัย 
ละครสมัยอยุธยา
ละครสมัยธนบุรี
ละครสมัย
รัตนโกสินทร์ 
4.ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
4. รักความเป็น
ไทย 
5. มีจิตสาธารณะ 
 

1. ความสามารถ
ในการสื่อสารและ
สื่อความหมาย 
2. ความสามารถ
ในการคิด 
3. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
5. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลย ี
 

-ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์   
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย     
และละครพ้ืนบ้าน 

 

 



มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

มาตรฐาน ศ 3.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าขอ 
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่
เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญา
ไทยและสากล 

  ของนาฏศิลป์     

ม.1/2 
บรรยายประเภทของละคร
ไทยในแต่ละยุคสมัย 

-ประเภทของละครไทย 
ละครไทยมีท้ังละครร า 
ละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ 
ละครร้อง และละครพูด 
-ละครไทยในแต่ละยุค
สมัย ละครไทยเริ่มตั้งแต่
สมัยน่านเจ้า ต่อมาใน
สมัยสุโขทัยเป็นการ
แสดงละครและมีการ
แสดงละครแก้บนในสมัย
อยุธยามีการเล่นละคร
และโขน ในสมัยธนบุรีมี
การเล่นละครหลวง เมื่อ
ถึงสมัยรัตนโกสินทร์มี
การฟ้ืนฟูปรับปรุงละคร
และโขน จนถึงสมัย
รัชกาลที่ 7 มีการ
เปลี่ยนแปลงการ
ปกครองท าให้รับอิทธิพล
มาจากชาติตะวันตก 

1.ความหมายของ
ละครไทย 
2.ประเภทของ
ละครไทย  
-ละครร า 
-ละครที่ปรับปรุง
ขึ้นใหม่  
-ละครร้อง 
-ละครพูด 
3.ละครไทยในยุค
สมัยต่างๆ 
-ละครสมัยก่อน
สุโขทัย (สมัยน่าน
เจ้า) 
-ละครสมัยสุโขทัย 
-ละครสมัยอยุธยา 
-ละครสมัยธนบุรี 
-ละครสมัย
รัตนโกสินทร์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
4. รักความเป็น
ไทย 
5. มีจิตสาธารณะ 
 

1. ความสามารถ
ในการสื่อสารและ
สื่อความหมาย 
2. ความสามารถ
ในการคิด 
3. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
5. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
 

-ประเภทของละครไทยใน
แต่ละยุคสมัย 

 

 
 
 

   ลงชื่อ  
         (     นางสุนิสา    อินทนนท์     ) 

                                ครูผู้สอน 


