
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ (นาฏศิลป)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

มาตรฐานแลt

ตัวชี้วัด 

ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

คุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 
3R8Cs 

ศ๓.๑ 

ตัวช้ีวัด๒,๓,๔ 

 

ปฏิบัติทารําและการ

แสดง 

 

 

๑. ปฏิบัตินาฎยศัพยและภาษา

ทา 

๑. การริเริ่มสรางสรรคและ

เปนตัวของตัวเอง 

๑. ทักษะดานการสรางสรรค ๑.เกิดการเรียนรู เอาใจใส

ตอการเรียน 

๒. มีทักษะในการแสดงรําวง

มาตรฐานและระบําเบ็ดเตล็ด  

๒. ทักษะสังคมและสังคมขาม

วัฒนธรรม 

๒. ทักษะดานการรวมมือ การ

ทํางานเปนทีม ทักษะดานความ

เขาใจตางวัฒนธรรม 

๒. คุณลักษณะดานการ

เรียนรู การช้ีนําตนเอง 

ศ๓.๑ 

ตัวช้ีวัด ๑,๔,๕                                                                                                                                                                  

อิทธิพลของนักแสดง 

 

๓. หลักในการชมการแสดงการ

ปฏิบัติตนของผูแสดงและผูชม

และนักแสดงที่ช่ืนชอบ 

๓. ความยืดหยุนและการ

ปรับตัวในการเปนผูแสดงและ

ผูชม 

๓. การอาน เขียนได ทักษะดาน

ความเขาใจตางวัฒนธรรม 

ทักษะดานการเรียนรู 

๓. คุณลักษณะดานการ

ทํางาน การปรับตัว  

ศ๓.๒ 

ตัวช้ีวัด ๑,๒ 

ปจจัยที่มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของ

นาฏศิลป 

 

๔. ประเภทของนาฏศิลปไทย

ระบํา  รํา ฟอน และการละคร 

 

 

๔. ทักษะสังคมและสังคมขาม

วัฒนธรรม 

๔. การอาน เขียนได ทักษะดาน

ความเขาใจตางวัฒนธรรม 

ทักษะการเปลี่ยนแปลง 

 

 

๔. คุณลักษณะดานการ

ทํางาน การปรับตัว

คุณลักษณะดานการเรียนรู 

การตรวจสอบการเรียนรู

ของตัวเอง 

 

 

 

 



ศ ๓.๑ม.๑/๑,ม๑/๔,ม.๑/๕ 

ศ ๓.๒ม.๑/๑,ม.๑/๒ 

รวม ๕ ตัวชี้วัด 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ (นาฏศิลป)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที๓่ 

มาตรฐานแลt

ตัวชี้วัด 

ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  

คุณลักษณะศตวรรษที่ 

๒๑ 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 
3R8Cs 

ศ๓.๑ 

ตัวช้ีวัด ม ๓/๑ 

ระบุโครงสราง

ของบทละคร

โดยใชศัพท

ทางการละคร 

 

ม ๓/๗นําเสนอ

แนวคิดจากเน้ือ

เรื่อง ของการ

มีทักษะในการใช

ความคิดในการพัฒนา

รูปแบบการแสดง 

 

 

๑.องคประกอบของละคร ละคร

กับชีวิต 

๑.การริเริ่มสรางสรรคและ

เปนตัวของตัวเอง 

Reading (อานออก), 

(W)Riting (เขียนได) 

๑. ทักษะดานการสรางสรรค 

๑.คุณลักษณะดานการ

เรียนรู การช้ีนําตนเอง 

 ๒. ทักษะดานการรวมมือ การ

ทํางานเปนทีม ทักษะดานความ

เขาใจตางวัฒนธรรม 

๒. คุณลักษณะดานการ

เรียนรู การช้ีนําตนเอง 



แสดงที่สามารถ

นําไปปรับใช ใน

ชีวิตประจําวัน 

ศ๓.๑ 

ตัวช้ีวัด ม ๓/๒ 

 

องคประกอบของ

นาฏศิลป 

 

๒.การประดิษฐทารําและ

ทาทางประกอบการแสดง 

๑.การริเริ่มสรางสรรคและ

เปนตัวของตัวเองรูเทาทัน

สารสนเทศ เปนผูสรางผลงาน

หรือผลผลิต 

Reading (อานออก),W)Riting 

(เขียนได)๑.ทักษะดานการ

สรางสรรคทักษะดานความเขาใจ

ตางวัฒนธรรม 

๑.คุณลักษณะดานการ

เรียนรู การช้ีนําตนเอง 

 

 

มาตรฐานแลtตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

คุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 
3R8Cs 

ใชนาฏยศัพทหรือศัพท

ทางการละคร ที่

เหมาะสมบรรยาย

เปรียบเทียบการแสดง

อากัปกิริยาของผูคนใน

ชีวิตประจําวันและ ใน

     



การแสดง 

ม ๓/๔มีทักษะในการ

แปลความและ การ

สื่อสารผานการแสดง 

ม ๓/๕มีทักษะในการ

แปลความและ การ

สื่อสารผานการแสดง 

 

 

 

 

 

มาตรฐานแลtตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

คุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 
3R8Cs 



ศ ๓.๒  

๑.ออกแบบ และ

สรางสรรคอุปกรณ 

และเครื่องแตงกาย 

เพ่ือแสดงนาฏศิลปและ

ละครที่มาจาก

วัฒนธรรมตาง ๆ 

๒.อธิบายความสําคัญ

และบทบาทของ

นาฏศิลปและการละคร

ในชีวิตประจําวัน 

การออกแบบและการ

สรางสรรค 

๓. บทบาทของละคนใชีวิตประ

จําวัน 

๑.การริเริ่มสรางสรรค 

๒.ทักษะสังคมและสังคมขาม

วัฒนธรรม 

Reading (อานออก), 

(W)Riting (เขียนได) 

๑.ทักษะดานการสื่อสาร 

๒.ทักษะดานการสรางสรรค 

๑.คุณลักษณะดานการ

เรียนรู การช้ีนําตนเอง 

 

 

มาตรฐานแลtตัวชี้วัด ความรูหลักของวิชา ทักษะที่สําคัญ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  



(Core Concept) (Core Skills) ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 
3R8Cs 

คุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 

ศ ๓.๑  

 ตัวช้ีวัดที่ ๓มีทักษะใน

การใชความคิดในการ

พัฒนารูปแบบการ

แสดง 

ตัวช้ีวัดที่ ๖รวมจัดงาน

การแสดงในบทบาท

หนาที่ตาง ๆ 

ศ ๓.๒ ตัวช้ีวัด ๓แสดง

ความคิดเห็นในการ

อนุรักษ 

พัฒนารูปแบบ

นาฏศิลป เพ่ือการ

อนุรักษ 

การอนุรักษนาฏศิลป การเปนผูสรางผลงานหรือ

ผลผลิตและความรับผิดชอบ

เช่ือถือได 

Reading (อานออก), 

(W)Riting (เขียนได) 

๑.ทักษะดานการสรางสรรค 

๑.คุณลักษณะดานการ

เรียนรู การช้ีนําตนเอง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ(นาฏศิลป) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔-๖ 

มาตรฐานแลtตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 
3R  8C คุณลักษณะศตวรรษที2่1 

ศ๓.๑ 

ตัวช้ีวัดที่๑ทักษะในการ

แสดงหลากหลาย

รูปแบบ 

ตัวช้ีวัดที่ 3ใชความคิด

ริเริ่มในการแสดงเปนคู

และหมู 

ศ๓.๒ 

ตัวชีวัดที่ ๑เปรียบเทียบ

การนําการแสดงไปใชใน

ความรู ความเขาใจการ

แสดงนาฏศิลปไทย

และสากล 

 

 

 

 

 

 

 

๑. รูปแบบการแสดง

นาฏศิลปไทยและสากล 

๒. ละครสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ทักษะสังคมและสังคม

ขามวัฒนธรรม 

๒. สภาวะผูนําและสังคม

ที่รับผิดชอบ 

Reading /Riting 

๗cทักษะการอาน 

การเขียน ทักษะอาชีพ

และทักษะการเรียนรู 

ดานการเรียนรู(การตรวจสอบ

การเรียนรูของตนเอง 



โอกาสตางๆ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ นําเสนอ

แนวคิดในการอนุรักษ

นาฏศิลปไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานแลtตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 
3R  8C คุณลักษณะศตวรรษที2่1 

ศ๓.๑ 

ตัวช้ีวัด ๕วิเคราะหแกน

ของการแสดงนาฏศิลป

สามารถวิเคราะห

วิจารณการแสดง

นาฎศิลปและ 

๓.วิวัฒนาการของนาฏศิลปและ

การสรางสรรคผลงานและละคร

ไทยและสากล 

๓. ทักษะสังคมและสังคมขาม

วัฒนธรรม 

ทักษะการอาน การ

เขียน ทักษะดานความ

รวมมือ การทํางามเปน

คุณลักษณะการทํางาน(ความ

เปนผูนํา) 



และการละครที่ตองการ

สื่อความหมายในการ

แสดง 

ศ๓.๒ 

ตัวช้ีวัด๓ บรรยาย

วิวัฒนาการของนาฏศิลป

ไทยและละครไทยต้ังแต

อดีตจนถึงปจจุบัน 

การละคร 

 

๔.วิเคราะหวิจารณการแสดงได 

 

๔.การเปนผูสรางผลงานหรือ

ผลผลิต 

ทีมละสภาวะการเปน

ผูนํา 

ศ๓.๑ 

ตัวช้ีวัด๔วิจารณการ

แสดงตามหลักนาฏศิลป

และการละคร 

 

 

 ๔. สรางสรรคผลงาน และ

สามารถวิเคราะหวิจารณการ

แสดงได 

 

๔. การเปนผูสรางผลงานหรือ

ผลผลิตและความรับผิดชอบ 

ทักษะการอานการคิด

อยางมีวิจารณญาน 

ดานศีลธรรมการเคารพผูอ่ืน 

มาตรฐานแลtตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 
3R  8C คุณลักษณะศตวรรษที2่1 



ศ๓.๒ 

ตัวชี้วัดที่๒อภิปราย

บทบาทของบุคคล 

สําคัญในวงการนาฏศิลป

ไทยและการละครของ

ประเทศในยุคสมัยตางๆ 

บุคคลสําคัญในวงการ

นาฏศิลปไทยและการ

อนุรักษ 

 

๕. บุคคลสําคัญในวงการ

นาฏศิลปไทยเสนอแนวคิดในการ

อนุรักษนาฏศิลป 

 

๕. ทักษะสังคมและสังคมขาม

วัฒนธรรม 

 

ทักษะการอาน ทักษะ

ดานการคิดอยางมี

วิจารณญาน 

ดานศีลธรรม และความ

เคารพผูอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศ33101ศิลปะ (นาฏศิลป)             กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  


