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โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ศ21102                         รายวิชาดนตรี1                                  สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1             จ านวน 1.0 หน่วยกิต           เวลาเรียน 38 คาบ/ภาคเรียน 
ครูผู้สอน นายสมปอง  พรหมทอง และนางณริศา  เกตุแก้ว         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
  ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยและดนตรีสากล การขับร้องเพลงไทยและเพลงที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ การวิวัฒนาการของดนตรีในแต่ละยุคสมัย ประเภทของเครื่องดนตรี ชนิดของเครื่องดนตรี  
รวมถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรี การบรรเลงดนตรี การขับร้องเพลงมีการแสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของ
บทเพลง  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง  จังหวะกับอารมณ์เพลง   เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการ
ฟังดนตรีแต่ละประเภท    น าเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ  และอภิปลายลักษณะเด่นที่ท าให้งานนั้น
น่าชื่นชม  

 เพ่ือถ่ายทอดสื่อความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และถ่ายทอดความรู้สึกก่อให้เกิดความชื่นชม มี
คุณค่าน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 

มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์   วิเคราะห์   วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ม1/1  อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล 
ม1/2  เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
ม1/3  ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ 
ม1/4  จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 

 ม1/5  แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะและความ ดัง-เบา 
           แตกต่างกัน 
 ม1/6  เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท 

ม.1/7 น าเสนอ ตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นที่ท าให้งานนั้นน่าชื่นชม 
ม1/8  ใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง 
ม1/9  ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 

 
มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรมเห็นคุณค่า
ของ 
 ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 ม1/1  อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย 

ม1/2  ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน 
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ก าหนดการสอน 
รหัสวิชา ศ21102                            รายวิชาดนตรี1                                        สาระ 
พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                      จ านวน 1.0 หน่วยกิต         เวลาเรียน 38 คาบ/ภาคเรียน 

 

สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-4 - ทฤษฎีดนตรีสากล 
- สัญลักษณ์ทางดนตรี 

ศ2.1 
ม1/1  อ่าน เขียน 
ร้องโน้ตไทย และโน้ต
สากล 
ม1/3  ร้องเพลงและ
ใช้เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบการ
ร้องเพลงด้วยบทเพลง
ที่หลากหลายรูปแบบ 
ม1/8  ใช้เกณฑ์
ส าหรับประเมิน
คุณภาพงานดนตรี
หรือเพลงที่ฟัง 
 
 

8 - ใบงานที่ 1 
- ใบงานที่ 2 
- ใบงานที่ 3 
- แบบทดสอบ 

5 
5 
5 

10 

5-8 - ประเภทเครื่องดนตรีไทย 
- ประเภทเครื่องดนตรีสากล 
 

ศ2.1 
ม1/4  เปรียบเทียบ
เสียงร้องและเสียง
ของเครื่องดนตรีที่มา
จากวัฒนธรรมที่
ต่างกัน 
ม1/9  ใช้และ
บ ารุงรักษาเครื่อง
ดนตรีอย่าง
ระมัดระวังและ
รับผิดชอบ 
 
 

8 - รายงาน 
- น าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

10 
10 

9-16 - ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 
- การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

ศ2.1 
ม1/5 ร้องเพลงและ
ใช้เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบการ
ร้องเพลง ด้วยบท

16 - แบบฝึกปฏิบัติที่ 1 
- แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 
- แบบฝึกปฏิบัติที่ 3 
 

5 
10 
10 
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สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

เพลงที่หลากหลาย 
ม1/6  เปรียบเทียบ
อารมณ์ ความรู้สึกใน
การฟังดนตรีแต่ละ
ประเภท 
 

17-19 - ประเภทวงดนตรีไทย 
- ประเภทวงดนตรีสากล 

ศ2.1 
ม1/2 จัดประเภท
ของวงดนตรีไทยและ
วงดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ 
ม.1/7 น าเสนอ 
ตัวอย่างเพลงที่ตนเอง
ชื่นชอบ และอภิปราย
ลักษณะเด่นที่ท าให้
งานนั้นน่าชื่นชม 
 
 

6 - แบบทดสอบ 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. ศึกษา 
2. การบรรยาย  
3. การน าเสนอ 
4. การสืบค้นข้อมูล 
5. การอธิบาย 
6. การสาธิต 
7. การปฏิบัติ 
8. การสรุป 

การวัดและประเมินผล 
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 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน 25 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 ใบงานที่ 1   5 คะแนน 
  1.2 ใบงานที่ 2   5 คะแนน 
  1.3 ใบงานที่ 3   5 คะแนน 
                            1.4 แบบทดสอบปรนัย (10 ข้อ) 10 คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 แบบฝึกปฏิบัติที่ 1   5 คะแนน 

3.2 แบบฝึกปฏิบัติที่ 2  10 คะแนน 
3.3 แบบฝึกปฏิบัติที่ 3  10 คะแนน 

 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สื่อและแหล่งเรียนรู ้ 
 1. หนังสือเรียน 
 2. สื่อจากครู 
 3. ห้องสมุดโรงเรียน 
 4. อินเตอร์เน็ต 


