
 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิส สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
โครงการสอน รายวิชา   ดนตรี ๓                   รหัสวิชา    ศ ๒๓๑๐๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๓            ภาคเรียนท่ี ๑                    ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด วิธีสอน ภาระงาน/ช้ินงาน 
การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(คาบ) 

๑ การปฐมนิเทศ แนวทางการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้

- -ชมคลิปวีดีโอแนะน า
รายวิชาดนตรี ๓  
-ครูอธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติม 

- -เกณฑ์การ
ประเมินผล
การตอบ
ค าถาม 

๒ 

๒ อิทธิพลดนตรี อิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อ
บุคคลและสังคม 

ศ๒.๑ม.๓/๖  อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 

-ชมส่ือการสอนเรื่อง
อิทธิพลดนตรี 
-ครูอธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติม 

ใบงานท่ี ๑ บทบาท
หน้าท่ีของดนตรีใน
สังคมไทย 
 

-ตรวจใบงานท่ี 
 ๑ บทบาทหน้า 
ท่ีของดนตรีใน
สังคมไทย 
-เกณฑ์การ
ประเมินผล
การตอบ
ค าถาม 
 
 

๒ 

 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด วิธีสอน ภาระงาน/ช้ินงาน 
การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(คาบ) 

๓ วิวัฒนาการดนตร ี ประวัติความเป็นมาของ 
ดนตรีแต่ละยุคสมัย 
ประเภทของเครื่องดนตรี
และการผสมวงดนตรี 

ศ๒.๒ม.๓/๑  บรรยาย วิวัฒนาการของ     
ดนตรีแต่ละยุคสมัย 

 

-ชมส่ือการสอนเรื่อง
วิวัฒนาการดนตรี
ไทย สมัยก่อนกรุง
สุโขทัยเป็นราชธานี 
และสมัยกรุงสุโขทัย
เป็นราชธานี 
-ครูอธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติม 

- - 
 

๒ 

-ชมส่ือการสอนเรื่อง
วิวัฒนาการดนตรี
ไทย สมัยกรุงศรี
อยุธยา และสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ 
-ครูอธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติม 

ใบงานท่ี ๒ประวัติ
ดนตรีไทย 
 

ตรวจใบงานท่ี 
๒ ประวัติ
ดนตรีไทย 
-เกณฑ์การ
ประเมินผล
การตอบ
ค าถาม 

๒ 

๔ วิวัฒนาการดนตร ี ดนตรีตะวันตก ศ๒.๒ม.๓/๑  บรรยาย วิวัฒนาการของ     
ดนตรีแต่ละยุคสมัย 

 

-ชมส่ือการสอนเรื่อง
วิวัฒนาการดนตรี
ตะวันตก -ครูอธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติม 

ใบงานท่ี ๓ประวัติ
ดนตรีตะวันตก 
 

-ตรวจใบงานท่ี 
๓ ประวัติดนตรี
ตะวันตก 
-เกณฑ์การ
ประเมินผล
การตอบ
ค าถาม 

๒ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด วิธีสอน ภาระงาน/ช้ินงาน 
การวัดผล/
ประเมนิผล 

เวลาเรียน 
(คาบ) 

๕ องค์ประกอบ
ดนตรี 

เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างงาน
ดนตรีของตนเองและผู้อื่น  
สร้างสรรค์งานทางด้าน
ดนตรี                          

ศ๒.๑ม.๓/๑ เปรียบเทียบองค์ประกอบ
ท่ีใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น   
ศ๒.๑ม.๓/๕ เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น                  

ดูวีดีโอเรื่อง
องค์ประกอบดนตรี -
ครูอธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติม 

- สังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน แล้ว
บันทึกผล 

๒ 

ศ๒.๑ม.๓/๔ อธิบายเหตุผลในการ
เลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการ
สร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง  
 

ดูวีดีโอเรื่องการ
สร้างสรรค์งานทาง
ดนตรี -ครูอธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติม 

- สังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน แล้ว
บันทึกผล 

๒ 

๖ ทฤษฎีโน้ต หลักการ เขียน-อ่านโน้ต
ไทย 
 

ศ๒.๑ม.๓/๓  แต่งเพลงส้ัน ๆ จังหวะ
ง่าย ๆ 
 
 
 
 
 

๑.บรรยาย 
๒.สาธิต 
๓.ปฏิบัติ 
๔.ส่ือวีดีโอ
ประกอบการสอน 
 

ใบงานท่ี๔ การ
เขียนโน้ตไทย 
 

-ตรวจใบงาน
ท่ี ๔ การเขียน
โน้ต 
-เกณฑ์การ
ประเมินผล
การเขียนอ่าน
โน้ตไทย 

๒ 

๗  หลักการ เขียน-อ่านโน้ต
ไทย 
 

ศ๒.๑ม.๓/๓  แต่งเพลงส้ัน ๆ จังหวะ
ง่าย ๆ 
 
 
 
 
 

๑.บรรยาย 
๒.สาธิต 
๓.ปฏิบัติ 
๔.ส่ือวีดีโอ
ประกอบการสอน 
 

๒.ใบงานท่ี๕การ
เขียนโน้ตสากล 

-ตรวจใบงาน
ท่ี ๕ การเขียน
โน้ต 
-เกณฑ์การ
ประเมินผล
การเขียนอ่าน
โน้ตสากล 

๒ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด วิธีสอน ภาระงาน/ช้ินงาน 
การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(คาบ) 

๘ ร้องเพลงไทย หลักการขับร้องเพลงไทย ศ๒.๑ม.๓/๒  ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว 
และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การ
เล่น การแสดงออก และ  คุณภาพสียง 

สอนโดยใช้ ส่ือ
ประกอบการสอน
เรื่องหลักการร้อง
เพลงไทย และการ
สาธิตการร้องเพลง
ลาวล าปาง 

- - ๒ 

๙ 

 

หลักการขับร้องเพลงไทย ศ๒.๑ม.๓/๒  ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว 
และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การ
เล่น การแสดงออก และ  คุณภาพสียง 

ครูสาธิตร้องเพลงลาว
ล าปาง ให้นักเรียน
ปฏิบัติตาม 

ให้นักเรียนร้องเพลง
ตาม 

 ๒ 

ให้นักเรียนซ้อมการ
ร้องเพลงเพื่อทดสอบ
การปฏิบัติ 

ร้องเพลงลาวล าปาง -เกณฑ์การ
ประเมินผล
การร้องเพลง 

๔ 

๑๐ ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีไทย 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
ไทย 

ศ๒.๑ม.๓/๒  ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว 
และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การ
เล่น การแสดงออก และ  คุณภาพสียง 
 

ครูสอนโดยใช้วิธี
บรรยายและสาธิตการ
ปฏิบติัเครื่องดนตรีไทย 
โดยใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ มัลติมิ
เดีย  เรื่องการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทย 
 

- - ๒ 

 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด วิธีสอน ภาระงาน/ช้ินงาน 
การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(คาบ) 

๑๑    ครูสอนโดยใช้วิธี
บรรยายและสาธิตการ
ปฏิบติัเครื่องดนตรี
ไทยโดยใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ มัลติมิ
เดีย  เรื่องการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทย 
แบบฝึกหัดท่ี 1 
แบบฝึกหัดท่ี 2 
แบบฝึกหัดท่ี 3  
 

ให้นักเรียนทดลอง
ปฏิบัติเครื่องดนตรี
ไทยตามแบบฝึกหัด
ท่ี 1 

ประเมินจาก
การปฏิบัติ
ของนักเรียน
ครูบันทึก
คะแนนใน
แบบประเมิน
การปฏิบัติ
เครื่องดนตรี
ไทย 

๒ 

ให้นักเรียนทดลอง
ปฏิบติัเครื่องดนตรี
ไทยตามแบบฝึกหัด
ท่ี 2 

ประเมินจาก
การปฏิบัติ
ของนักเรียน
ครูบันทึก
คะแนนใน
แบบประเมิน
การปฏิบัติ
เครื่องดนตรี
ไทย 

๒ 

 

 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด วิธีสอน ภาระงาน/ช้ินงาน 
การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(คาบ) 

    ครูสอนโดยใช้วิธี
บรรยายและสาธิตการ
ปฏิบติัเครื่องดนตรี
ไทย โดยใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ มัลติมิ
เดีย  เรื่องการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทย 
แบบฝึกหัดท่ี 1 
แบบฝึกหัดท่ี 2 
แบบฝึกหัดท่ี 3  
 

ให้นักเรียนทดลอง
ปฏิบติัเครื่องดนตรี
ไทยตามแบบฝึกหัด
ท่ี 3 

ประเมินจาก
การปฏิบัติ
ของนักเรียน
ครูบันทึก
คะแนนใน
แบบประเมิน
การปฏิบัติ
เครื่องดนตรี
ไทย 

๒ 

ให้นักเรียนทดลอง
ปฏิบติัเครื่องดนตรี
ไทยตามบทเพลงท่ี
ก าหนด 

ประเมินจาก
การปฏิบัติ
ของนักเรียน
ครูบันทึก
คะแนนใน
แบบประเมิน
การปฏิบัติ
เครื่องดนตรี
ไทย 

๒ 

 

 



 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง/สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด วิธีสอน ภาระงาน/ช้ินงาน 
การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(คาบ) 

๑๒ การจัดการแสดง จัดการแสดงดนตรีท่ี
เหมาะสม โดยการบูรณา
การกับสาระการเรียนรู้อื่น 

ศ๒.๑ม.๓/๗ น าเสนอ หรือจัดการแสดง
ดนตรีท่ีเหมาะสม โดยการบูรณาการกับ
สาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ  
ศ๒.๒ม.๓/๒  อภิปรายลักษณะเด่นท่ีท า
ให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ 

๑.บรรยาย 
๒.ขบวนการกลุ่ม 
๓. วีดีโอประกอบการ
สอน 

น าเสนอการ
ออกแบบจัดการ
แสดง กลุ่มละ 1 
รูปแบบ 

-เกณฑ์การ
ประเมินผล
การน าเสนอ
การจัดการ
แสดง 

๒ 
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