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โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ21102                         รายวิชาดนตรี1                                  สาระ พื้นฐาน 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1             จ านวน 1.0 หน่วยกิต            เวลาเรียน 40 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผูส้อน นายสมปอง  พรหมทอง และนางณริศา  เกตุแก้ว          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 

  ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยและดนตรีสากล การขับร้องเพลงไทยและเพลงท่ีมาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ การวิวัฒนาการของดนตรีในแต่ละยุคสมัย ประเภทของเครื่องดนตรี ชนิ ดของเครื่องดนตรี  
รวมถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรี การบรรเลงดนตรี การขับร้องเพลงมีการแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์ของ
บทเพลง  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง  จังหวะกับอารมณ์เพลง   เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการ
ฟังดนตรีแต่ละประเภท    นำเสนอตัวอย่างเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ  และอภิปลายลักษณะเด่นท่ีทำให้งานนั้น
น่าช่ืนชม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์งานดนตรีนำเสนอโดยการ 
อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรี  
 เพื่อถ่ายทอดส่ือความคิดสร้างสรรค์ เห็นความสำคัญและคุณค่าของการสร้างสรรค์งานดนตรี เช่ือมั่น
ภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวง
แหนดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งเป็น มรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ จินตนาการ และถ่ายทอด
ความรู้สึกก่อให้เกิดความช่ืนชม มีคุณค่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

 

มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์   วิเคราะห ์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ม.1/1  อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล 
ม.1/2  เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน 
ม.1/3  ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ 
ม.1/4  จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรท่ีีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 

 ม.1/5  แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์ของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะและความ ดัง-เบา 
           แตกต่างกัน 
 ม.1/6  เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท 

ม.1/7 น าเสนอ ตัวอย่างเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานนั้นน่าช่ืนชม 
ม.1/8  ใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง 
ม.1/9  ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 

 
มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรมเห็นคุณค่า 
ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 ม.1/1  อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย 

ม.1/2  ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกนั 
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ก าหนดการสอน 
รหัสวิชา ศ21102                            รายวิชาดนตรี1                                        สาระ พื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                      จ านวน 1.0 หน่วยกิต           เวลาเรียน 40 คาบ/ภาคเรียน 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-5 - ทฤษฎีดนตรีสากล 
- สัญลักษณ์ทางดนตรี 

ศ2.1 ม.1/1   
อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และ
โน้ตสากล 
 

ศ2.1 ม.1/3   
ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบการร้องเพลง
ด้วยบทเพลงท่ีหลากหลาย
รูปแบบ 
 

ศ2.1 ม.1/8  
ใช้เกณฑ์ส าหรับประเมิน
คุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ี
ฟัง 
 

10 - ใบงานท่ี 1 
- ใบงานท่ี 2 
- ใบงานท่ี 3 
- แบบทดสอบ 

15 

6-9 - ประเภทเครื่อง
ดนตรีไทย 
- ประเภทเครื่อง
ดนตรีสากล 
 

ศ2.1 ม.1/4  เปรียบเทียบเสียง
ร้องและเสียงของเครื่องดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน 
 
ศ2.1 ม.1/9   
ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี
อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 
ศ2.2 ม.1/1  อธิบายบทบาท
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของ
ดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย 
 

8 - รายงาน เรื่อง
ประเภทเครื่องดนตรี
ไทยและเครื่องดนตรี
สากล 
- น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

10 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

10 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 20 
11-16 - ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

- การปฏิบัติขลุ่ยรี
คอร์เดอร์ 

ศ2.1 ม.1/5 ร้องเพลงและใช้
เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการร้องเพลง ด้วยบท
เพลงท่ีหลากหลาย 
 
ศ2.1 ม.1/6  เปรียบเทียบ
อารมณ์ ความรู้สึกในการฟัง
ดนตรีแต่ละประเภท 
 

12 - แบบฝึกปฏิบัติท่ี 1 
- แบบฝึกปฏิบัติท่ี 2 
- แบบฝึกปฏิบัติท่ี 3 
 

15 

17-19 - ประเภทวงดนตรี
ไทย 
- ประเภทวงดนตรี
สากล 

ศ2.1 ม.1/2 จัดประเภทของวง
ดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ 
 
ศ2.1 ม.1/7 น าเสนอ ตัวอย่าง
เพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ และ
อภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้
งานนั้นน่าช่ืนชม 
 
ศ 2.2 ม.1/2  ระบุความ
หลากหลายขององค์ประกอบ
ดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน 
 
 

6 - ใบงาน เรื่อง 
ประเภทวงดนตรี
ไทยและสากล 
- แบบทดสอบ 
 

10 

20 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 30 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. ศึกษา 

2. การบรรยาย  

3. การน าเสนอ 

4. การสืบค้นข้อมูล 

5. การอธิบาย 

6. การสาธิต 

7. การปฏิบัติ 

8. การสรุป 

การวัดและประเมินผล 

 อัตราส่วนคะแนนท่ีใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้

 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน 25 คะแนน ประกอบด้วย  

  1.1 ช้ินงาน/ภาระงาน/ใบงาน   15 คะแนน                  

1.4 แบบทดสอบปรนัย    10 คะแนน 

 2. คะแนนสอบกลาง                                      20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน ประกอบด้วย 

  3.1 การน าเสนอผลงานการปฏิบัติแบบฝึก   15 คะแนน 
3.2 ช้ินงาน/ภาระงาน/ใบงาน     5 คะแนน                  

3.3 แบบทดสอบปรนัย      5 คะแนน 

 4. คะแนนสอบปลายภาค                                 30 คะแนน 

                                                          รวม         100 คะแนน 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้  

 1. หนังสือเรียน 

 2. ส่ือจากครู 

 3. ห้องสมุดโรงเรียน 

 4. อินเตอร์เน็ต 


