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โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ23102                            รายวิชา ดนตรี3                        สาระ พื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         จ านวน   0.5  หน่วยกิต            เวลาเรียน  20 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นายสัญญา   สัจจากุล / นางสาวอิสรีย์   ศรีงาม  / นางณริศา   เกตุแก้ว                                

ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 

ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในดนตรีและงานศิลปะอื่น และการปฏิบัติการเล่นดนตรีเด่ียว 

และรวมวง เทคนิคการ ร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพเสียง การแต่งเพลงส้ันๆ จังหวะง่ายๆ การ

เลือกใช้องค์ประกอบ ดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรี อิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม หลักการ

น าเสนอ หรือจัดการ ดนตรี โดยการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มศิลปะ วิวัฒนาการของดนตรีแต่

ละยุคสมัย และ ลักษณะเด่นท่ีท าให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์งานดนตรีน าเสนอโดยการ 

อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรี  

เพื่อให้เห็นความส าคัญและคุณค่าของการสร้างสรรค์งานดนตรี เช่ือมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก 

รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
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มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ศ 2.2 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด

ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 ศ 2.1 ม.3/1  เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น  

ศ 2.1 ม.3/2 ร้องเพลง เล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก 
และคุณภาพเสียง 

 ศ 2.1 ม.3/3  แต่งเพลงส้ันๆ จังหวะง่ายๆ 

 ศ 2.1 ม.3/4  อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของ 

   ตนเอง 

ศ 2.1 ม.3/5  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างดนตรีของตนเองและผู้อื่น 

ศ 2.1 ม.3/6 อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 

ศ 2.1 ม.3/7 น าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นใน 
กลุ่มศิลปะ 

 
ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทาง 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ศ 2.2 ม.3/1 บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย 
ศ 2.2 ม.3/2 อภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ 
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กำหนดการสอน 

รหัสวิชา  ศ23102           รายวิชาดนตรี 3            สาระ พื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 จำนวน 0.5 หน่วยกิต                เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-2 การเปรียบเทียบองค์ประกอบ 

ของงานศิลปะและดนตรี 

-องค์ประกอบท่ีใช้ในงาน

ศิลปะ 

-การเปรียบเทียบ

องค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรี

และนาฏศิลป์ 

-ความสัมพันธ์ของงานดนตรี

กับการแสดงนาฏศิลป์ 

-เทคนิคท่ีใช้ในการ

สร้างสรรค์งวานดนตรีและการ

บรรเลง 

 

ศ 2.1 ม.3/1 เปรียบเทียบ
องค์ประกอบท่ีใช้ในงาน
ดนตรีและงานศิลปะอื่น 

2 -ใบงานเรื่องการ

เปรียบเทียบ

องค์ประกอบท่ีใช้

ในงานศิลปะงาน

ดนตรีและนาฏศิลป์ 

- -แบบทดสอบหลัง
เรียน 

5 

3-5 ทฤษฎีดนตรีสากล 

-การสร้างสรรค์บทเพลง 

-การแต่งเพลงส้ัน ๆ จังหวะ

ง่าย ๆ 

ศ 2.1 ม.3/3 

แต่งเพลงส้ันๆ จังหวะ

ง่ายๆ 

ศ 2.1 ม.3/4 

อธิบายเหตุผลในการ

เลือกใช้องค์ประกอบ

ดนตรีในการสร้างสรรค์

งานดนตรีของตนเอง 

 

3 ช้ินงาน เรื่อง การ
สร้างสรรค์บทเพลง 
 
ช้ินงาน เรื่อง การ
แต่งเพลงส้ัน 
 

10 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

6-9 ประวัติศาสตร์ดนตรีและปัจจัย

ท่ีทำให้งานดนตรีได้รับการ

ยอมรับ 

-ประวัติและความเป็นมาของ

ดนตรีสากลในยุคสมัยต่าง 

-ปัจจัยท่ีทำให้งานดนตรีได้รับ

การยอมรับ 

ศ 2.2 ม.3/1 
บรรยายวิวัฒนาการของ

ดนตรีแต่ละยุคสมัย 

ศ 2.2 ม.3/2 
อภิปรายลักษณะเด่นท่ีท า

ให้งานดนตรีนั้นได้รับการ

ยอมรับ 

 

4 -ช้ินงานประวัติและ
ความเป็นมาของ
ดนตรีสากล 
-การน าเสนอ
ผลงาน 
-ใบงาน เรื่อง
ประวัติและความ
เป็นมาของดนตรี
สากล 
-แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

10 

10 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 20 

11-15 เทคนิคการขับร้องและบรรเลง

ดนตรีสากล 

ศ 2.1 ม.3/2 
ร้องเพลง เล่นดนตรีเด่ียว
และรวมวง โดยเน้น
เทคนิคการร้อง การเล่น 
การแสดงออกและคุณภาพ
เสียง 
 

5 -การนำเสนอการ
ปฏิบัติการขับร้อง 
 
-แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

10 

16 ดนตรีสัมพันธ์ 
อิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคล
และสังคม 
 

ศ 2.1 ม.3/6 
อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของดนตรีท่ีมีต่อบุคคล
และสังคม 
 

1 -ใบงาน เรื่อง
อิทธิพลของดนตรีท่ี
มีต่อบุคคลและ
สังคม 

5 

17 การจัดการแสดงดนตรีในวาระ
ต่างๆ 

ศ 2.1 ม.3/7 
น าเสนอหรือจัดการแสดง
ดนตรี ท่ี เหมาะสม โดย
การบูรณาการกับสาระ
การเรียนรู้อื่นในกลุ่ม 
ศิลปะ 

1 -ใบงาน การเลือก
วงดนตรีสากลและ
วงดนตรีไทยในการ
จัดการต่างๆ 
 

5 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

18-19 ความแตกต่างของบทเพลงใน
ดนตรีสากลและดนตรีไทย 
-ลักษณะทำนองเพลง 
-อัตราจังหวะ 
-อารมณ์ของเพลง 
-ความรู้สึกได้ฟังเพลงท่ี
บรรเลงด้วยวงดนตรีไทยและ
วงดนตรีสากล 
 

ศ 2.1 ม.3/5 เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง
ดนตรีของตนเองและผู้อื่น 

2 ใบงาน เรื่อง ความ
แตกต่างของบท
เพลงดนตรีไทยและ
สากล 

5 

20 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 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 แบบทดสอบหลังเรียน   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 

 

 

 

 


