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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 
1. รหัสวิชา   ศ 32102 
2. จํานวนหน่วยการเรียน  1.0 หน่วยกิต 
3. ช่ือวิชา   ดนตรี-นาฏศิลป์  
4. ระดับช้ัน   มัธยมศึกษาปีที่ 5 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ช่ือผู้สอน   นายสมเกียรติ  พิมพันธ์ุ 
8. เง่ือนไขรายวิชา   –  
9. สถานภาพของวิชา   เพ่ิมเติม 
10. จํานวนคาบ : สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห์ 
 
11. คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ32102ศิลปะ          กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ลิปะ  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5  
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20ชั่วโมง   จํานวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภทของวงดนตรีทั้งไทย

และสากล สร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างเหมือนกัน อ่าน  เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะ
ต่างๆร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง
สร้างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรี เปรยีบเทียบอารมณ์และความรู้สกึที่
ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันนําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืนวิเคราะห์รูปแบบของดนตรี
ไทยและดนตรสีากลในยุคต่างๆวิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีลักษณะเด่นของดนตรีใน
วัฒนธรรมต่างๆบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนใน
สังคมนําเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
 โดยใช้กระบวนการทักษะการวาด การออกแบบ การใช้เทคโนโลยี การสบืค้นข้อมูล การคิด
วิเคราะห์ การปฏิบัติ  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการรักชาติศาสน์กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้มีวินัยมีความซื่อสัตย์มุ่งมั่นในการทาํงาน
รักความเป็นไทยอยู่อย่างพอเพียง 
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12. ตัวชี้วัดรายวิชา ดนตร ี
1) ศ 2.1 ม.4-6/1 เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรีแต่ละประเภท  
2) ศ 2.1 ม.4-6/2 จําแนกประเภทและรูปแบบของ วงดนตรีทั้งไทยและสากล 
3) ศ 2.1 ม.4-6/3 อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน 
4) ศ 2.1 ม.4-6/4 อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะต่าง ๆ 
5) ศ 2.1 ม.4-6/5 ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเด่ียวและ  วงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพ

ของการแสดง 
6) ศ 2.1 ม.4-6/6 สร้างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเอง

และผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
7) ศ 2.1 ม.4-6/7 เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึก ที่ได้รบัจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม

ต่างกัน 
8) ศ 2.1 ม.4-6/8 นําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ 
9) ศ 2.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรสีากลในยุคสมยัต่าง ๆ 
10) ศ 2.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ 
11) ศ 2.2 ม.4-6/3 อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยม ที่เปลี่ยนไปของ

คนในสังคม 
12) ศ 2.2 ม.4-6/4 เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรี ในวัฒนธรรมต่างๆ   
13) ศ 2.2 ม.4-6/5 นําเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 

          รวม  13  ตัวช้ีวัด 
 
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1) จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ดนตรีในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัวให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้น
พัฒนาสุนทรียภาพให้กับผู้เรียน 

2) พัฒนาทักษะทางดนตรีให้ผู้เรียนทั้ง 5  ด้าน  ทักษะการฟังดนตรี  ทักษะการขับร้องเพลง  
ทักษะการอ่านโน้ตเพลงไทย ทักษะการเล่นดนตรี และทักษะการเคลื่อนไหวทางดนตรี โดยพัฒนาให้
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด นําประสบการณ์ที่ได้ ไปพัฒนาด้านความรู้ ความคดิ ทักษะและกระบวนการท่ีได้ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  

3) ฝึกผู้เรียนให้สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี เล่นดนตรีได้ทั้งแบบเด่ียวและรวมวง 
4) ฝึกผู้เรียนให้เรียนรู้ถึงองค์ประกอบดนตรี สามารถประเมินทักษะทางดนตรีได้ 
5) ฝึกผู้เรียนให้ได้ออกแบบการนําเสนออย่างสร้างสรรค์ และหลากหลายวิธีการ 
4) ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมมีคีวามภาคภูมิใจในช้ินงานของตนเอง สามารถทํางานอย่างเป็นระบบ

ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
14. หน่วยการเรียนรู้และสาระสําคัญต่อสัปดาห์  
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15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
 1) ประเมินจากความสามารถทักษะการขับร้องเพลง (20 คะแนน) 
 2) ประเมินจากความสามารถทักษะการเลน่ดนตรีแบบเด่ียว (10 คะแนน) 
 3) ประเมินจากความสามารถทักษะการเลน่ดนตรีแบบรวมวง (10 คะแนน) 
 4) ประเมินจากความสามารถทักษะการอ่านโน้ต (20 คะแนน) 
 5) ประเมินจากความสามารถทักษะการฟังดนตรีและทักษะอ่ืน (10 คะแนน) 
 6) ประเมินจากการวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (5 คะแนน) 
 7) ประเมินจาการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี (15 คะแนน) 
 8) ประเมินจากการประเมินทักษะทางดนตรี (5 คะแนน) 
 9) ประเมินจากความพึงพอใจในการศึกวิชาดนตรี (5 คะแนน) 
16. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 1) ห้องสมุดโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
 2) อินเตอร์เน็ต 
 3)  ห้องดนตรีไทยของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

4) ทะเบียนสื่อรายวิชาดนตรี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
      ลงช่ือ 
                       ( นายสมเกียรติ  พิมพันธ์ุ ) 
                       ผู้จัดทํา 
 
 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงช่ือ 
                       ( นายสมเกียรติ  พิมพันธ์ุ ) 
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ความเห็นของรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงช่ือ 
                       ( นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย ) 
 
ความเห็นของผู้อํานวยการโรงเรียน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
      ลงช่ือ 
                       ( นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว ) 

   ผู้อํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 



5 
 

โครงสร้างรายวิชาพืน้ฐาน  ดนตร ี
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เวลา  20  ชั่วโมง  จํานวน 0.5  หน่วยกิต 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสาํคญั 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก
คะแนน

1 ยุคสมัยของดนตรี  ศ 2.2 ม.4-
6/1 , 
ม. 4-6/2 

รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีไทยใน
แต่ละยุคสมัยมคีวามแตกต่างกัน 
และมีการพัฒนาข้ึน ทําให้บทเพลง
และวงดนตรีมีความหลากหลาย มี
การพัฒนามากขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ฟังจนเป็นที่ช่ืน
ชอบและนิยม 

3 

2 คุณภาพงานดนตรี ศ 2.1 ม.4-
6/5 , 
ม.4-6/6 

การถ่ายทอดอารมณ์เพลง ผู้ขบัร้อง
และผู้บรรเลงจะต้องเข้าใจเร่ือง
องค์ประกอบของบทเพลงจะทําให้
เข้าใจ และสามารถถ่ายทอดอารมณ์
ของบทเพลงได้ ทําให้ผู้ฟัง 
เกิดอารมณ์ความรู้สกึไปตาม 
บทเพลง และสามารถประเมิน
คุณภาพของผลงานทางดนตรีได้ว่า
เป็นอย่างไร มคีุณภาพและคณุค่าทาง
ดนตรีเป็นอย่างไร 

4  

3 สร้างสรรค์งาน
ดนตรี 

ศ 2.1 ม.4-
6/3 
 

การสร้างสรรค์งานดนตรีเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยหลายด้านที่ทําให้ดนตรเีกิด
การพัฒนาขึ้น ทําให้มนุษย์เกิดความ
ผ่อนคลาย สนุกสนาน 
เมื่อได้รับฟังหรือชมผลงานดนตรี 

2  

4 ดนตรีประยุกต์ ศ 2.1 ม.4-
6/8 
 

การนําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงาน
ต่าง ๆ ทําใหผู้ม้าร่วมงานมีความสุข 
สนุกสนาน ผ่อนคลายไม่เบ่ือหน่าย
และทําให้บรรยากาศในงานน่าสนใจ 
ดนตรีจึงเป็นสิ่งสําคัญมากต่อการจัด
งานต่าง ๆ  

1  
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5 วงดนตรีไทย ศ 2.1 ม.4-
6/1 , 
ม.4-6/2 
  

วงดนตรีไทยแต่ละประเภทมีรูปแบบ
การบรรเลง  การใช้เครื่องดนตรี  
และบทเพลงทีแ่ตกต่างกันไปข้ึนอยู่
กับความเหมาะสมของวงและโอกาส
ในการบรรเลง สร้างอารมณ์
ความรู้สึกต่าง ๆ ให้กับ 
ผู้ฟัง 
 

3  

 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสาํคญั 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก
คะแนน

6 ดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม 

ศ 2.1 ม.4-
6/7 
ศ 2.2 ม.4-
6/3 
 

ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมมีลักษณะที่
แตกต่างกันไปตาม 
แต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีเอกลักษณเ์ฉพาะ 
เป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนใน
ท้องถิ่น ที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น สร้างความสุขสนุกสนาน
ผ่อนคลายให้กับคน 
ในท้องถิ่น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อ
ท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์สืบทอดต่อไป  

4 

7 บทบาทของดนตรี 
ในสังคม 

ศ 2.2 ม.4-
6/4, 
ม.4-6/5 
 

ดนตรีมีบทบาทต่อสังคม สะท้อน
ให้เห็นถึงชีวิต วัฒนธรรม ความ
เจริญก้าวหน้าของสังคม ทําให้สังคม
เกิดความสงบสุข คนในสังคม
สนุกสนานผ่อนคลาย และ 
การอนุรักษ์ส่งเสริมดนตรีไทย 
เป็นสิ่งสําคัญทีท่ําให้ดนตรีไทย 
มีความเจริญก้าวหน้า มีการพัฒนา 
และคงอยู่สืบต่อไปให้เยาวชนรุ่นหลัง
ได้รู้จัก  

1  

 
 


