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โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ22102              รายวิชา ดนตรี2                                 สาระ พื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         จ านวน   0.5  หน่วยกิต          เวลาเรียน  20 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นางณริศา   เกตุแก้ว                             ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา 2565 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเพลงไทย เพลงสากล และการปฏิบัติตามตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทยและสากล เทคนิคการขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างสรร ค์บทเพลง 
การบรรยายอารมณ์ความรู้สึกในการฟังเพลง การประเมินงานดนตรี อธิบายบทบาท และอิทธิพลของอาชีพ
ดนตรี องค์ประกอบของดนตรีพื้นฐาน ดนตรีต่างประเทศ บรรยายอิทธิพลของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กับ
การเปล่ียนแปลงทางดนตรี โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ  บรรยาย  อ่าน  เขียน  ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล ร้อง
เพลง  ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรี  เห็นคุณค่า และเกิดความช่ืนชมต่อดนตรี  กล้าแสดงออก ร่วม
กิจกรรมดนตรีด้วยความสนุกสนาน นำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นวัฒนธรรม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรี ในการแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  การวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรี 

เพื่อให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการสร้างสรรค์งานดนตรี เช่ือมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก 
รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
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มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ศ 2.1     เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก 

ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 ศ 2.1 ม.2/1 เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน 

ศ 2.1 ม.2/2  อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง 

ศ 2.1 ม.2/3 ระบุปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี 

ศ 2.1 ม.2/4 ร้องเพลงและเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง  

 ศ 2.1 ม.2/5  บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟัง  

 ศ 2.1 ม.2/6  ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ 

ศ 2.1 ม.2/7 ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 

 

ศ 2.2    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล    

ศ 2.2 ม.2/1 บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ 

ศ 2.2 ม.2/2 บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบของดนตรี 

ในประเทศไทย  
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กำหนดการสอน 

รหสัวิชา  ศ22102           รายวิชาดนตรี 2            สาระ พื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                 จำนวน 0.5 หน่วยกิต                เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-6 ทฤษฎีดนตรีและการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
-การอ่านและเขียน
เกี่ยวกับสัญลักษณ์
ทางดนตรี 
-การปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

ศ 2.1 ม.2/2   

อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและ

โน้ตสากลท่ีมีเครื่องหมาย

แปลงเสียง 

ศ 2.1 ม.2/4  

ร้องเพลงและเล่นดนตรีเด่ียว
และรวมวง  
ศ 2.1 ม.2/6 

ประเมินพัฒนาการทักษะทาง
ดนตรีของตนเอง หลังจากการ
ฝึกปฏิบัติ 
ประเมินพัฒนาการทักษะทาง
ดนตรีของตนเอง หลังจากการ
ฝึกปฏิบัติ 

6 -ใบงาน ทฤษฎีดนตรี 
-การน าเสนอผลงาน
การปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี 
-ประเมินพัฒนาการ
ทักษะทางดนตรีของ
ตนเอง 
 

15 

7 หลักการฟังและ
วิเคราะห์เพลง 
-ฟังและวิเคราะห์
เรื่องราวความคิดใน
บทเพลง 
-บรรยายอารมณ์ของ
เพลงและความรู้สึกต่อ
บทเพลง 
 

ศ 2.1 ม.2/3  

ระบุปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพล

ต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี 

ศ 2.1 ม.2/5 

บรรยายอารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟัง 
บรรยายอารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟัง  
 

1 ใบงาน เรื่อง 
หลักการฟังเพลงและ
วิเคราะห์เพลง 
 

5 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

8-9 อาชีพทางด้านดนตรี   
-ระบุอาชีพต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับดนตรี

และบทบาทของ

ดนตรีในธุรกิจบันเทิง 

 
 

ศ 2.1 ม.2/7  

ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับดนตรีและ
บทบาทของดนตรีในธุรกิจ
บันเทิง 
 

2 -ช้ินงาน เรื่อง
บทบาทอาชีพ
ทางด้านดนตรี 
- การนำเสนอช้ินงาน 

5 

10 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 20 
11-14 บทบาทดนตรีของ

วัฒนธรรมในประเทศ
และต่างประเทศ 
-ประวัติดนตรีและ
ความเป็นมาของ
ดนตรีไทยในแต่ละ
สมัยท่ีมีวิวัฒนาการ
ตามลำดับ 
สมัยก่อนสุโขทัย   
สมัยสุโขทัย  
สมัยอยุธยา 
สมัยธนบุรี  
สมัยรัตนโกสินทร์ 
-รูปแบบของดนตรีใน
แต่ละประเทศท่ี
แตกต่างกันตามขนม
ธรรมเนียมประเพณี  
ยุคสมัย  
 
 
 

ศ 2.2 ม.2/1 

บรรยายบทบาทและอิทธิพล
ของดนตรีในวัฒนธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ 
ศ 2.2 ม.2/2 

บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม
และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
ท่ีมีต่อรูปแบบของดนตรี ใน
ประเทศไทย  

4 -ใบงาน เรื่องความ
เป็นมาของดนตรีไทย 

-ใบงาน เรื่องเครื่อง
ดนตรีสมัยต่างๆ 
 
-ใบงาน เรื่อง
ลักษณะวัฒนธรรม
และลักษณะทาง
ดนตรีของประเทศ 

-แบบทดสอบหลัง
เรียน 

10 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

15-16 ลักษณะวงดนตรีไทย 
-วงปี่พาทย์ 
-วงเครื่องสาย 
-วงมโหร ี
 

ศ 2.1 ม.2/1เปรียบเทียบการ
ใช้องค์ประกอบดนตรีท่ีมา
จากวัฒนธรรมต่างกนั 
 

2 -ใบงาน เรื่องลักษณะ 
ของวงดนตรไีทย 
-แบบทดสอบหลัง
เรียน 
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17-19 การขับร้องเพลง 
-เข้าใจการใช้เสียง
ต่างๆ และการออก
เสียงคำร้องต้องเปล่ง
เสียงให้ถูกต้อง 
 

ศ 2.1 ม.2/4  

ร้องเพลงและเล่นดนตรีเด่ียว
และรวมวง  
ศ 2.1 ม.2/6 

ประเมินพัฒนาการทักษะทาง
ดนตรีของตนเอง หลังจากการ
ฝึกปฏิบัติ 
 

3 -การน าเสนอผลงาน
การปฏิบัติการขับ
ร้องเพลง 
-แบบทดสอบหลัง
เรียน 

10 

20 สอบปลายภาคเรียนที่2/2565 30 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. การบรรยาย  

2. การอภิปรายกลุ่ม 

3. การสืบค้นข้อมูล 

4. การน าเสนอ 

5. การอธิบาย 

6. การสาธิต 

7. การฝึกทักษะปฏิบัติ 

8. การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 

9. การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อนช่วยเพื่อน 
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การวัดและประเมินผล 

 อัตราส่วนคะแนนท่ีใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้

 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  

  1.1 ช้ินงาน/ภาระงาน/ใบงาน   15 คะแนน 

  1.2 การน าเสนอผลงานการปฏิบัติ   10  คะแนน 

 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 

  3.1 ช้ินงาน/ภาระงาน/ใบงาน   5 คะแนน 

  3.2 แบบทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน   

  3.3 การน าเสนอผลงานการปฏิบัติ   10 คะแนน 

 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสือเรียน 

2. เอกสารประกอบการเรียน 

3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน/์เว็ปไซต์ต่างๆ  

4. ส่ือการนำเสนอ PowerPoint 

5. ใบความรู้/ใบงาน 

 

 

 

 


