
โครงการสอน 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1                        ภาคเรียนที่ 1                     ปการศึกษา 2562 

วิชา ดนตรีไทย (ศ21101)                         จํานวน 0.5  หนวยกิต 

 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความรู เบื้องตนเก่ียวกับดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย และดนตรี พ้ืนบาน 

องคประกอบของเพลงไทยและเพลงพ้ืนบาน การอานและบันทึกโนตดนตรีไทย การขับรองเพลงไทยและเพลง

พ้ีนบาน การปฏิบัติเครื่องดนตรีและศัพทสังคีต  

โดยใชกระบวนการอาน เขียน วิเคราะห วิพากษวิจารณ  แสดงความคิดเห็น ทักษะปฏิบัติทางดนตรี 

ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม 

เพ่ือเห็นคุณคางานดนตรี มีรับผิดชอบ มีวินัย ใฝเรียนใฝรูมุงม่ันในการทํางานและรักความเปนไทย 

 

ตัวช้ีวัด ศ 2.1 

1. อาน เขียน รองโนตเพลงไทยและเพลงสากล 

2. เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตางกัน 

3. รองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ 

4. จัดประเภทวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางๆ 

5. ใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรีอยางระมัดระวังและรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ศ 2.2 

  1. อธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอสังคมไทย 

 

ท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 

วิชาดนตรีไทย    ศ 2.1 ม.1/1-5     ศ 2.2 ม.1/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสอน 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1                        ภาคเรียนที่ 1                     ปการศึกษา 2562 

วิชา ดนตรีไทย (ศ21101)                         จํานวน 0.5  หนวยกิต 

 

หนวยการเรียนรู เรื่อง คะแนน หมายเหตุ 

1. วิวัฒนาการของดนตรีไทย 1. ยุคสมัยของดนตรีไทย 

2. เครื่องดนตรี วงดนตรี วงดนตรพ้ืนบานของไทย 
15 

 

2. องคประกอบของดนตรี

ไทย 

1. โนตดนตรีไทย 

2. องคประกอบทางดนตรีไทย 
15 

 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1  - หนวยท่ี 1 

   - หนวยท่ี 2 
20 

 

2. การขับรอง  1. การขับรองเพลงไทย 

2. การขับรองเพลงปลุกใจ และเพลงพ้ืนบาน 
15 

 

3. การปฏบิัติเครื่องดนตรีไทย 1. ปฏบิัตปิระกอบจังหวะ 

2. ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
15 

 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 - หนวยท่ี 3 

   - หนวยท่ี 4 
20 

 

รวม 100  

 
 
 
 



โครงการสอน 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 
 

รายวิชา  ดนตรีไทย                         รหัสวิชา ศ 22101                     ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                                                                        

จํานวน 20 ช่ัวโมง                                                                             จํานวน 0.5 หนวยกิต 

 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาประวัติและความเปนมาของดนตรีไทย  ประเภทของวงดนตรีไทย หลักหารบรรเลงดนตรีไทย

และการปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโนต ความหมายและประเภทของการขับรองเพลงไทย หลักการฟงและการ

วิเคราะหเพลงไทย อาชีพทางดานดนตรี บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  

โดยใชกระบวนการอาน เขียน วิเคราะห วิพากษวิจารณ  แสดงความคิดเห็น ทักษะปฏิบัติทางดนตรี 

ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม 

เพ่ือแสดงความคิดเห็นทัศนคติท่ีดีทางดนตรี ทักษะกระบวนการท่ีไดนําไปใชในการเรียนรูประยุกต  มี

วินัย ใฝรูใฝเรียน มุงม่ันในการทํางาน และรักความเปนไทย  

ตัวช้ีวัด  ศ 2.1 

1. เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางกัน 

2. อาน เขียนรองโนตไทย และโนตสากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง 

3. บรรยายอารมณเพลงและความรูสึกท่ีมีตอบทเพลงท่ีฟง 

4. รองเพลง และเลนดนตรีเด่ียวและรวมวง 

5. ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝกปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด  ศ 2.2 

1. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณในประวัติศาสตรท่ีมีตอรูปแบบของดนตรีในประเทศ

ไทย 

 

ท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 

วิชาดนตรีไทย    ศ 2.1 ม.1/1-5     ศ 2.2 ม.1/1 

 

 



โครงการสอน 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                         ภาคเรียนที่ 2                 ปการศึกษา 2562 

วิชา ดนตรีไทย (ศ 22101)           จํานวน 0.5 หนวยกติ 
 

หนวยการเรียนรู เรื่อง คะแนน หมายเหตุ 

1. ประวัตดินตรีไทยและวง

ดนตรีไทย 

1. ประวัติและความเปยมาของดนตรีไทย 

2. การแบงประภทของวงดนตรีไทย 
15 

 

2.หลักการขับรองและการ

วิเคราะหเพลงไทย 

1. ความหมายและประเภทของการขับรองเพลงไทย 

2. หลักการฟงและการวิเคราะหเพลงไทย 
15 

 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1  - หนวยท่ี 1 

   - หนวยท่ี 2 
20 

 

3.อาชีพท่ีเก่ียวกับการบันเทิง 1. อาชีพทางดานดนตรี 

2. บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 
15 

 

4.การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 1. หลักการบรรเลงดนตรีไทย 

2. หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามโนต 
15 

 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 - หนวยท่ี 3 

   - หนวยท่ี 4 
20 

 

รวม 100  

 

 

 

 



โครงการสอน 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ  (ดนตรีไทย)            รหัสวิชา ศ23101                      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3                                                                        

จํานวน 20 ช่ัวโมง                                                                             จํานวน 0.5 หนวยกิต                           

 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความสัมพันธของงานดนตรีกับการแสดง เทคนิคและการแสดงออกในการขับรองเพลงไทย 

เทคนิคและการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีไทย การเปรียบเทียบความแตกตางของบทเพลงไทย อิทธิพล

ของดนตรีท่ีมีตอบุคคลและสังคม ปจจัยท่ีทําใหงานดนตรีไดรับการยอมรับ 

     โดยใชกระบวนการอาน เขียน วิเคราะห วิพากษวิจารณ  แสดงความคิดเห็น ทักษะปฏิบัติทาง

ดนตรี ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม 

    เพ่ือเห็นถึงคุณคาดนตรีท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการนําความรูไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน มีวินัย ความรับผิดชอบ มุงม่ันในการทํางาน  และรักความเปนไทย 

 

ตัวช้ีวัด ศ2.1 

1. เปรียบเทียบองคประกอบท่ีใชในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน  

2. รองเพลง  เลนดนตรีเดี่ยว และรวมวง โดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออก และ 

คุณภาพสียง 

5. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอ่ืน 

6. อธิบายเก่ียวกับอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอบุคคลและสังคม 

ตัวช้ีวัด ศ2.2 

1. บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแตละ ยุคสมัย        

 

ท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 
 

วิชาดนตรีไทย    ศ 2.1 ม.1/1,2,5,6     ศ 2.2 ม.1/1  

 

 

         

 



โครงการสอน 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3                           ภาคเรียนที่ 1                    ปการศึกษา 2562 

วิชา ดนตรีไทย (ศ 23101)                       จํานวน 0.5 หนวยกติ 
 

หนวยการเรียนรู เรื่อง คะแนน หมายเหตุ 

1. องคประกอบดนตรไีทย 1. องคประกอบดนตรไีทยท่ีครบถวนสมบูรณไพเราะ

นาฟง สามารถนําไปใชสรางสรรคผลงานในบทเพลง 
15 

 

2.การขับรองและบรรเลงดนตรี

ไทย 

1. การขับรองและการบรรเลงดนตรีไทย โดยใช

เทคนิคการขับรองและบรรเลงจะทําใหขับรองและ

บรรเลงดนตรีไดอยางถูกตองและไพเราะ 

15 

 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1  - หนวยท่ี 1 

   - หนวยท่ี 2 
20 

 

3.ดนตรีสัมพันธ 1.อิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอบุคคลและในสังคม

ปจจุบัน 
15 

 

4.ความแตกตางของบทเพลง 1. ความแตกตางของบทเพลงในดนตรีไทย 15  

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 - หนวยท่ี 3 

   - หนวยท่ี 4 
20 

 

รวม 100  
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