ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
วิชา ดนตรีไทย (ศ21101)

โครงการสอน
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2562
จํานวน 0.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ดนตรี ไ ทย เครื่ อ งดนตรี ไ ทย วงดนตรี ไ ทย และดนตรี พื้ น บ า น
องคประกอบของเพลงไทยและเพลงพื้นบาน การอานและบันทึกโนตดนตรีไทย การขับรองเพลงไทยและเพลง
พี้นบาน การปฏิบัติเครื่องดนตรีและศัพทสังคีต
โดยใชกระบวนการอาน เขียน วิเคราะห วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น ทักษะปฏิบัติทางดนตรี
ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม
เพื่อเห็นคุณคางานดนตรี มีรับผิดชอบ มีวินัย ใฝเรียนใฝรูมุงมั่นในการทํางานและรักความเปนไทย
ตัวชี้วัด ศ 2.1
1. อาน เขียน รองโนตเพลงไทยและเพลงสากล
2. เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน
3. รองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ
4. จัดประเภทวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางๆ
5. ใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรีอยางระมัดระวังและรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ศ 2.2
1. อธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีที่มีตอสังคมไทย
ทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด
วิชาดนตรีไทย ศ 2.1 ม.1/1-5

ศ 2.2 ม.1/1

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
วิชา ดนตรีไทย (ศ21101)

โครงการสอน
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
ภาคเรียนที่ 1

หนวยการเรียนรู
เรื่อง
1. วิวัฒนาการของดนตรีไทย 1. ยุคสมัยของดนตรีไทย
2. เครื่องดนตรี วงดนตรี วงดนตรพื้นบานของไทย
2. องคประกอบของดนตรี
1. โนตดนตรีไทย
ไทย
2. องคประกอบทางดนตรีไทย
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 - หนวยที่ 1
- หนวยที่ 2
2. การขับรอง
1. การขับรองเพลงไทย
2. การขับรองเพลงปลุกใจ และเพลงพื้นบาน
3. การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 1. ปฏิบัตปิ ระกอบจังหวะ
2. ปฏิบัติเครื่องดนตรี
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 - หนวยที่ 3
- หนวยที่ 4
รวม

ปการศึกษา 2562
จํานวน 0.5 หนวยกิต
คะแนน
15
15
20
15
15
20
100

หมายเหตุ

โครงการสอน
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
รายวิชา ดนตรีไทย
จํานวน 20 ชั่วโมง

รหัสวิชา ศ 22101

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 0.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติและความเปนมาของดนตรีไทย ประเภทของวงดนตรีไทย หลักหารบรรเลงดนตรีไทย
และการปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโนต ความหมายและประเภทของการขับรองเพลงไทย หลักการฟงและการ
วิเคราะหเพลงไทย อาชีพทางดานดนตรี บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
โดยใชกระบวนการอาน เขียน วิเคราะห วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น ทักษะปฏิบัติทางดนตรี
ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม
เพื่อแสดงความคิดเห็นทัศนคติที่ดีทางดนตรี ทักษะกระบวนการที่ไดนําไปใชในการเรียนรูประยุกต มี
วินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และรักความเปนไทย
ตัวชี้วัด ศ 2.1
1. เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน
2. อาน เขียนรองโนตไทย และโนตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
3. บรรยายอารมณเพลงและความรูสึกที่มีตอบทเพลงที่ฟง
4. รองเพลง และเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวง
5. ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด ศ 2.2
1. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณในประวัติศาสตรที่มีตอรูปแบบของดนตรีในประเทศ
ไทย
ทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด
วิชาดนตรีไทย ศ 2.1 ม.1/1-5

ศ 2.2 ม.1/1

โครงการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
วิชา ดนตรีไทย (ศ 22101)

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
ภาคเรียนที่ 2

ปการศึกษา 2562
จํานวน 0.5 หนวยกิต

หนวยการเรียนรู
เรื่อง
คะแนน หมายเหตุ
1. ประวัตดิ นตรีไทยและวง
1. ประวัติและความเปยมาของดนตรีไทย
15
ดนตรีไทย
2. การแบงประภทของวงดนตรีไทย
2.หลักการขับรองและการ
1. ความหมายและประเภทของการขับรองเพลงไทย
15
วิเคราะหเพลงไทย
2. หลักการฟงและการวิเคราะหเพลงไทย
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 - หนวยที่ 1
20
- หนวยที่ 2
3.อาชีพที่เกี่ยวกับการบันเทิง 1. อาชีพทางดานดนตรี
15
2. บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
4.การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 1. หลักการบรรเลงดนตรีไทย
15
2. หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามโนต
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 - หนวยที่ 3
20
- หนวยที่ 4
รวม 100

โครงการสอน
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
รายวิชาพื้นฐาน ศิลปะ (ดนตรีไทย)
จํานวน 20 ชั่วโมง

รหัสวิชา ศ23101

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 0.5 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสัมพันธของงานดนตรีกับการแสดง
เทคนิคและการแสดงออกในการขับรองเพลงไทย
เทคนิคและการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีไทย การเปรียบเทียบความแตกตางของบทเพลงไทย อิทธิพล
ของดนตรีที่มีตอบุคคลและสังคม ปจจัยที่ทําใหงานดนตรีไดรับการยอมรับ
โดยใชกระบวนการอาน เขียน วิเคราะห วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น ทักษะปฏิบัติทาง
ดนตรี ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม
เพื่อเห็นถึงคุณคาดนตรีที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน มีวินัย ความรับผิดชอบ มุงมั่นในการทํางาน และรักความเปนไทย
ตัวชี้วัด ศ2.1
1. เปรียบเทียบองคประกอบที่ใชในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น
2. รองเพลง เลนดนตรีเดี่ยว และรวมวง โดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออก และ
คุณภาพสียง
5. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอื่น
6. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีตอบุคคลและสังคม
ตัวชี้วัด ศ2.2
1. บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแตละ ยุคสมัย
ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด
วิชาดนตรีไทย ศ 2.1 ม.1/1,2,5,6

ศ 2.2 ม.1/1

โครงการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
วิชา ดนตรีไทย (ศ 23101)
หนวยการเรียนรู
1. องคประกอบดนตรีไทย

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2562
จํานวน 0.5 หนวยกิต

เรื่อง
คะแนน หมายเหตุ
1. องคประกอบดนตรีไทยที่ครบถวนสมบูรณไพเราะ
15
นาฟง สามารถนําไปใชสรางสรรคผลงานในบทเพลง
2.การขับรองและบรรเลงดนตรี 1. การขับรองและการบรรเลงดนตรีไทย โดยใช
ไทย
เทคนิคการขับรองและบรรเลงจะทําใหขับรองและ
15
บรรเลงดนตรีไดอยางถูกตองและไพเราะ
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 - หนวยที่ 1
20
- หนวยที่ 2
3.ดนตรีสัมพันธ
1.อิทธิพลของดนตรีที่มีตอบุคคลและในสังคม
15
ปจจุบัน
4.ความแตกตางของบทเพลง 1. ความแตกตางของบทเพลงในดนตรีไทย
15
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 - หนวยที่ 3
20
- หนวยที่ 4
รวม 100

