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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมนิผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
รหัสวิชา ศ 22101               รายวิชา ดนตร ี2 จ านวน  1.0 หน่วยกิต (40ชั่วโมง) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
ครูผูส้อน นายจีระพงษ์ ทองจันทร ์                
 
 
1.ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน  โน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมาย
แปลงเสียง  ทักษะการปฏิบัติทางดนตรี  การบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง  อารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง  ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี  อาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรี บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  อิทธิพลของวัฒนธรรมและ เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
รูปแบบของดนตรีในประเทศไทย  รวมทั้งบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมอาเซียนที่ต่างกัน  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ระบุและบรรยาย   อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย
และโน้ตสากล  ฝึกปฏิบัติทางดนตรี ร้องเพลง เล่นดนตรี  และประเมินพัฒนาการทาง ดนตรี 
 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต  
รักความเป็นไทย ชื่นชมและเห็นคุณค่าในดนตร ี
 
2.ตัวชี้วัด 
 1. เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน ( ศ 2.1 ม.2/1) 
 2. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง (ศ 2.1 ม.2/2) 
 3. ระบุปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตร ี (ศ 2.1, ม.2/3) 
 4. ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง (ศ 2.1, ม.2/4) 
 5. บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง (ศ 2.1, ม.2/5) 
 6. ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ (ศ 2.1, ม.2/6) 
 7. ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง (ศ 2.1, ม.2/7) 
 8. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีใน
ประเทศไทย (ศ 2.2, ม.2/2) 
 9. บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ (ศ 2.2, ม.2/1) 
มาตรฐานและตัวชี้วัดจ านวน 9 ตัว ได้แก่   ศ 2.1 ม.2/1, ม.2/2,  ม.2/3,ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
ศ 2.2 ม.2/1, ม2/2 
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3. โครงสร้างการจัดการเรียนรู้  รายวิชา ดนตรีศึกษา 2    รหัสวิชา ศ22101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                               

เวลา 40 ชั่วโมง                                                                             คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

ล าดับที ่ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ (Key concept   ) ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ เวลา
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ศ 2.1 
1. เปรียบเทียบการใช้
องค์ประกอบดนตรีที่มา
จากวัฒนธรรมต่างกัน 
(ศ 2.1 ม.2/1) 
 
2. อ่าน เขียนรอ้งโน้ต
ไทยและสากลที่มี
เครื่องหมายแปลงเสียง 
(ศ 2.1 ม.2/2) 

    การเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน ท าให้
เห็นความแตกต่างหลากหลายระหว่าง
ดนตรีไทย อาเซียน และสากล น าไปสู่
การอ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและสากลที่
มีเครื่องหมายแปลงเสียง 

1. องค์ประกอบของ
ดนตรี  หลากลีลา  
น่าเรียนรู ้

8 5 

2 1. ระบุปัจจัยส าคัญที่มี
อิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์งานดนตรี 
(ศ 2.1 ม.2/3) 
2. ร้องเพลง และเล่น
ดนตรีเดี่ยวและรวมวง  
(ศ 2.1 ม.2/4) 

       การเรียนรู้และเข้าใจปจัจัยส าคัญ
ที่มีต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี จะช่วย
ให้เกิดแรงจูงใจในการร้องเพลงและเล่น
ดนตรี น าไปสู่ความเข้าใจและความรู้สึก
ชื่นชมต่อบทเพลง  และสามารถ
ประเมินพัฒนาการด้านทักษะทาง
ดนตรีของตนเองหรือผู้อื่นได้ 

2. เสริมสร้างสุนทรีย์ 
ด้วยดนตรีและลีลา 

14 30 
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ล าดับที ่ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ (Key concept   ) ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา

(ชม.) 
น้ าหนัก
คะแนน 

 3.บรรยายอารมณ์ของ
เพลง และความรู้สึกที่มี
ต่อบทเพลงที่ฟัง  
(ศ 2.1 ม.2/5) 
 
4.ประเมินพัฒนาการ
ทักษะทางดนตรีของ
ตนเองหลังจากการฝึก
ปฏิบัติ  
(ศ 2.1 ม.2/6) 

 2. เสริมสร้างสุนทรีย์ 
ด้วยดนตรีและลีลา 

14 30 

3 ระบุอาชีพต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับดนตรีและ
บทบาทของดนตรีใน
ธุรกิจบันเทิง 

(ศ 2.1 ม.2/7) 

     การรู้จักและเข้าใจอาชีพต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของ
ดนตรีในธุรกิจบันเทิง ท าให้มองเห็น
ลู่ทางการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรี และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ทางดนตรี 

3. ธุรกิจดนตรีสีสัน
แห่งสังคม 

6 5 

4 1.บรรยายบทบาท และ
อิทธิพลของดนตรีใน
วัฒนธรรมของประเทศ
ต่างๆ (ศ 2.2 ม.2/1) 
 
2.บรรยายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมและเหตุการณ์
ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
รูปแบบของดนตรีใน
ประเทศไทย  
(ศ 2.2 ม.2/2) 

   การเรียนรู้และเข้าใจอิทธิพลของ
วัฒนธรรมและเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของ
ดนตรีในประเทศไทย และในกลุ่ม 
อาเซียน 

4.  ดนตรีคือ
วัฒนธรรม น้อมน า
วิถีชน 

8 10 

 
5 การสอบ กลางภาค/ปลายภาค 

  
4 

 
40 
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4. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที ่
(ว/ด/ป) คาบที ่ แผนการเรียนรู้ /สาระการ

เรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้

1 
(...................) 

  
 

1-2 
 

 ปฐมนิเทศ 
- ชี้แจงเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้/
การวัดผลประเมินผล/ภาระงาน
ชิ้นงาน 
- ทดสอบทักษะพ้ืนฐานทาง
ศิลปะ 
 ดนตรีมีวัฒนธรรม น ามาจดั
องค์ประกอบ 
-องค์ประกอบของดนตรีจาก
แหล่งวัฒนธรรม 

1. เพื่อให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาดนตรี  เช่น วิธีการจัดกิจกรรม 
สาระการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล  ภาระงาน 
เป็นต้น 
2. อธิบายองค์ประกอบของดนตรีไทยและดนตรี
สากลได ้(ความรู้) 
3. ออกแบบผังมโนทัศน์เปรียบเทียบการใช้
องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันได ้
(ทักษะกระบวนการ/คุณลักษณะ) 

2 - 4 
(...................) 

 

3-8 สัญลักษณ์ทางทางดนตรี  
เป็นคีย์สื่อความหมาย 
- สัญลักษณ์ทางดนตรี 

1. อธิบายลักษณะของโน้ตไทย และสากลที่มี
เครื่องหมายแปลงเสียงได้ (ความรู้) 
2. อ่านเขียนร้องโน้ตไทย และสากลที่มี
เครื่องหมายแปลงเสียงได ้(ทักษะกระบวนการ/
คุณลักษณะ) 

5  
(...................) 

 

9-10 อารมณ์และจินตนาการ  
สืบสานเสียงดนตร ี
- จินตนาการสร้างสรรค์งาน
ดนตร ี

วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
งานดนตรีได้ (ความรู้ /ทักษะกระบวนการ /
คุณลักษณะ) 

6 - 9 
(...................) 

 

11 - 18 เทคนิคการร้องเพลง และ
บรรเลงดนตร ี
เทคนิคการร้องเพลง และบรรเลง
ดนตร ี

1. อธิบายเทคนิคการร้องเพลง และบรรเลงดนตรี
ได้ (ความรู้) 
2. ปฏิบัติการร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยวและ
รวมวงได้ (ทักษะกระบวนการ) 
3. แสดงความรู้สึก ชื่นชม ในการร้องเพลงและเล่น
ดนตรีได้ (คุณลักษณะ) 

10 19 - 20 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ที ่
(ว/ด/ป) 

คาบที ่
แผนการเรียนรู้ /สาระการ

เรียนรู ้
จุดประสงค์การเรียนรู ้

11 

(...................) 

 

21 - 22 

เสน่ห์อารมณ์เพลง บรรเลงแล้ว
จับใจ 

-บรรยายอารมณ์ความรู้สึกในบท
เพลง 

1. บอกความหมายและลักษณะของอารมณ์เพลง
ได้ (ความรู้) 
 
2. ฟังเพลงแล้วสามารถบรรยายอารมณ์และ
ความรู้สึกที่มีตอ่เพลงได้ (ทักษะกระบวนการ / 
คุณลักษณะ) 

12 

(...................) 

 

23 -24 

พัฒนาการทักษะดนตรีคือวถิี
สร้างคน  
- การประเมินพัฒนาการทักษะ
ทางดนตรี 

1. อธิบายหลักการประเมินพัฒนาการทักษะทาง
ดนตรีได้ (ความรู้) 
2. ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง
ได้ (ทักษะกระบวนการ / คุณลักษณะ) 

 

13 

(...................) 
25 - 26 

อาชีพที่โด่งดงั เป็นพลังจาก
ดนตร ี
- อาชีพกับงานดนตร ี

1. บอกลักษณะและประเภทของอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรีได้ (ความรู้) 
2. อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มีต่อการสร้างงาน
อาชีพได้ (คุณลักษณะ) 

14 -15 

(...................) 

 

27 - 30 

ธุรกิจทางดนตรี บนวิถีที่
หลากหลาย 
- บทบาทของดนตรีกับงานธุรกิจ
บันเทิง 

1. อธิบายความหมายและลักษณะของธุรกิจบันเทิง
ได้ (ความรู้) 

2. วิเคราะห์บทบาทของดนตรีกับงานธุรกิจบันเทิง
ได้ (ทักษะกระบวนการ / คณุลักษณะ) 

16 -17 

(...................) 

 

31 - 34 

ดนตรีกับวิถีความเป็นไทย 
- วัฒนธรรมและเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ ที่มีต่อรูปแบบของ
ดนตรีในประเทศไทย 

สืบค้นและน าเสนอวิวัฒนาการของวงดนตรีไทย 
(ความรู้ / ทักษะกระบวนการ) 

 

18 - 19 

(...................) 
35 - 38 

ดนตรีอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรม 

- บทบาทและอิทธิพลของดนตร ี
ในวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

1. อธิบายลักษณะและรูปแบบ ของการจัด
นิทรรศการได ้(ความรู้) 

2. จัดนิทรรศการดนตรีอาเซียนได้ (ทักษะ
กระบวนการ /คุณลักษณะ)   

20 39 – 40 สอบปลายภาค 
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5. การก าหนดแผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนวิชาดนตรี 2   รหัสวิชา ศ 22101   ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
มีแผนการประเมินผลการเรียน  ดังนี้ 
 5.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานระหว่างท ากิจกรรมการเรียนรู้หรือ 
 ภาระงานชิ้นส าคัญที่มอบหมาย                                                              70   คะแนน 
           5.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์    10   คะแนน
 5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค - ปลายภาค                                           20   คะแนน
                                          รวม        100   คะแนน 
 

5.1 ประเมนิจากผลการปฏิบัตงิานระหวา่งท ากิจกรรมการเรียนรู้หรือภาระงานชิ้นส าคัญทีม่อบหมาย 70 คะแนน 
 

รายการ รูปแบบของงาน วันที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง เวลาที่ควร
ใช้ (นาที) 

คะแนน 

1. ออกแบบผังมโนทัศน์
เปรียบเทียบการใช้
องค์ประกอบดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างกัน 

งานเดี่ยว ........... ส่งในชั่วโมง
เรียน 

50  นาท ี 5 

2. อ่านเขียนร้องโน้ตไทย และ
สากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง 

งานเดี่ยว ........... ปฏิบัติใน
ชั่วโมงเรียน 

200  นาท ี 5 

3. วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่มี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งาน
ดนตรี เช่น ฟังเพลงแล้ว
วิเคราะห์   ระดมความคิด  
เป็นต้น 

งานเดี่ยว ........... ส่งในชั่วโมง
เรียน 

50  นาท ี 5 

4. ปฏิบัติการร้องเพลง และเล่น
ดนตรีเดี่ยวและรวมวง  

งานเดี่ยว/งานกลุ่ม ........... ปฏิบัติใน
ชั่วโมงเรียน 

300  นาท ี 20 

5.ฟังเพลงแล้วให้บรรยาย
อารมณ์ของเพลงและความรูส้ึก
ที่มีต่อเพลง  
ตัวอย่างอารมณ์เพลงเช่น 
อารมณ์รัก ขบขัน โกรธ ฮึกเหิม 
เป็นต้น 

งานเดี่ยว ........... ปฏิบัติใน
ชั่วโมงเรียน 

50  นาท ี 5 

6.ประเมินพัฒนาการทักษะทาง
ดนตรีของตนเอง 
ตัวอย่างกระบวนการได้แก่ ฟัง
เพลง วิพากษ์วิจารณ์ ก าหนด
เกณฑ์การประเมิน และ
ประเมินตนเอง 

งานเดี่ยว ........... ส่งในชั่วโมง
เรียน 

50  นาท ี 5 
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รายการ รูปแบบของงาน วันที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง เวลาที่ควร
ใช้ (นาที) 

คะแนน 

7. ระบุอาชีพต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับดนตรี 

งานเดี่ยว ........... ส่งในชั่วโมง
เรียน 

50  นาท ี 5 

8. วิเคราะห์บทบาทของ
ดนตรีกับงานธุรกิจบันเทิง 

งานเดี่ยว ........... ส่งในชั่วโมง
เรียน 

150  นาท ี 5 

9. สืบค้นและน าเสนอ
วิวัฒนาการของวงดนตรี
ไทย  

งานกลุ่ม ........... ส่งและ
น าเสนอใน
ชั่วโมงเรียน 

150  นาท ี 5 

10. จัดนิทรรศการดนตรี
อาเซียน 

งานกลุ่ม ........... จัดนิทรรศการ
และน าเสนอ

ใน/นอก
ชั่วโมงเรียน 

150  นาท ี 10 

 รวม 70 
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5.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์   10   คะแนน 
 การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและคุณลักษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียนวิชาดนตรีศึกษา 2                
รหัสวิชา ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  โดยก าหนดรายการประเมินดังแสดง
ในตารางข้างล่าง 

แบบประเมิน สมรรถนะผูเ้รียน 5 ด้าน 

สมรรถนะที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. ความสามารถในการสื่อสาร    

    1.1 มีความสามารถในการรับ - ส่งสาร    

    1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสม 

   

    1.3 ใช้วธิีการสื่อสารทีเ่หมาะสม    
2. ความสามารถในการคิด    
    2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อการสร้างองคค์วามรู้    
    2.2 มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ เพื่อการสร้างองค์ความรู้    
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา    
    3.1 แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล    
    3.2 แสวงหาความรู้มาใชใ้นการแก้ปญัหา    
    3.3 ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น    
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    
    4.1 ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อันดี    
    4.2 มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม    
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    
    5.1 เลือกใชข้้อมูลในการพฒันาตนเองอย่างเหมาะสม    
    5.2 เลือกใชข้้อมูลในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม    
 
 
 

 

                                                                              ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน 
         ............../.............../............. 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง    ให้ 2 คะแนน 
-  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                 ให้ 1 คะแนน 
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แบบประเมิน คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 8 ด้าน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
1.1 มีความรกัและภูมิใจในความเป็นชาต ิ    
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา    
1.3 แสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อพระมหากษัตรยิ์    

2. ซื่อสัตย์สุจรติ 
2.1 ปฏิบัติตามระเบียบการสอนและไม่ลอกการบ้าน    
2.2 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง    
2.3 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น    

3. มีวินัย 
3.1 เข้าเรียนตรงต่อเวลา    
3.2 แต่งกายเรยีบร้อยเหมาะกบักาลเทศะ    
3.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องและของโรงเรียน    

4. ใฝ่เรยีนรู้ 
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ    
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ    
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมเีหตุผล    

5. อยูอ่ย่างพอเพียง 
5.1 ใชท้รัพย์สินและส่ิงของของโรงเรียนอย่างประหยัด    
5.2 ใช้อุปกรณก์ารเรียนอย่างประหยัดและรูคุ้ณค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการท างาน 
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค เพื่อให้งานส าเรจ็    

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 
8.1 รู้จกัการให้เพื่อส่วนรวมและเพื่อผู้อื่น    
8.2 แสดงออกถึงการมีน้ าใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น    
8.3 เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเมื่อมีโอกาส    

                                                                                                      
  ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน 
                                                                                         ............../.............../............. 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง    ให้ 2 คะแนน 
-  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                 ให้ 1 คะแนน 
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5.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค- ปลายภาค                    20   คะแนน  
 

       (1)         ก าหนดการสอบกลางภาควันที่ ……………..………………..…………….. 
 

หัวข้อ/ เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

1. องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่ง
วัฒนธรรม 

-ปรนัย  10  ข้อ 
-อัตนัย    2  ขอ้ 

7 
 

2. สัญลักษณ์ทางดนตรี -อัตนัย    3  ขอ้ 3 
รวม 10 

 

(2) ประเมนิจากการสอบปลายภาค 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
1.วัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติ- 
ศาสตร์ ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีใน
ประเทศไทย 

-ปรนัย  10  ข้อ 
 

5 
 

2.บทบาทและอิทธิพลของดนตรีใน
วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 

-อัตนัย    5  ขอ้ 5 

รวม 10 
 

 
  


