
 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชา ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 1         รหัสวิชา  ศ 31245   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4    

เวลาเรียน 40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปร่าง ลักษณะ และการจัดประเภทของเครื่องดนตรีสากล  

ท่าทางการบรรเลง วิธีการใช้ การดูแล และการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น

ได้แก่ บรรทัด 5 เส้น ตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ กุญแจประจ าหลัก เครื่องหมายก าหนดอัตราจังหวะ        

การฝึกโสตประสาท หลักและวิธีการบรรเลง เทคนิคและวิธีการฝึกปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภท           

เครื่องเป่าลมไม้ หรือ เครื่องเป่าลมทองเหลือง หรือ เครื่องกระทบโดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะทางดนตรี

เบื้องต้น มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมดนตรี  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีสากล 

2. อธิบายรูปร่างลักษณะและการจัดประเภทของเครื่องดนตรีสากลได้ 

 3.  สามารถปฏิบัติ เครื่องดนตรีสากลประเภท เครื่องเป่าลมไม้  หรือ เครื่องเป่าลมทองเหลือง                

หรือเครื่องกระทบตามความถนัดในขั้นพ้ืนฐานได้  

 4.   บอกวิธีการดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง 

  



 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชา ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด        รหัสวิชา  ศ 31246  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4    

เวลาเรียน 40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดวงดนตรีสากลและโอกาสในการบรรเลง ท่าทาง         

การบรรเลง วิธีการใช้ การดูแลและการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ได้แก่ 

บรรทัด 5 เส้น ตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ กุญแจประจ าหลัก เครื่องหมายก าหนดอัตราจังหวะ เครื่องหมาย

แปลงเสียง บันไดเสียง ขั้นคู่ กุญแจเสียง การฝึกโสตประสาท หลักและวิธีการบรรเลง เทคนิคและวิธีการฝึกปฏิบัติการ

บรรเลงเครื่องดนตรีประเภท เครื่องเป่าลมไม้ หรือ เครื่องเป่าลมทองเหลือง หรือ เครื่องกระทบโดยใช้กระบวนการ

สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ

เข้าใจ และมีทักษะทางดนตรีเบื้องต้น มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมดนตรี  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีสากล 

2. บอกหลักการจัดวงดนตรีสากลและโอกาสในการบรรเลงได้ 

 3.   สามารถปฏิบัติ เครื่องดนตรีสากลประเภท เครื่องเป่าลมไม้ หรือ เครื่องเป่าลมทองเหลือง                

หรือเครื่องกระทบตามความถนัด บรรเลงบทเพลงสถาบันได้  

 4.   บอกวิธีการดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง 

  



 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชา ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 3      รหัสวิชา  ศ 32245  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   

เวลาเรียน 40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทเพลงสากล วรรณคดี ประวัติคีตกวีเอกของโลก  ท่าทาง     

การบรรเลง วิธีการใช้ การดูแลและการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นได้แก่ 

บรรทัด 5 เส้น ตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ กุญแจประจ าหลัก เครื่องหมายก าหนดอัตราจังหวะ เครื่องหมาย

แปลงเสียง บันไดเสียง ขั้นคู่ กุญแจเสียง การฝึกโสตประสาท หลักและวิธีการบรรเลง เทคนิคและวิธีการฝึกปฏิบัติการ

บรรเลงเครื่องดนตรีประเภท เครื่องเป่าลมไม้ หรือ เครื่องเป่าลมทองเหลือง หรือ เครื่องกระทบ และจัดแสดงดนตรีใน

โอกาสต่างๆ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ

แก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะทางดนตรีเบื้องต้น มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อม

ดนตรี  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีสากล 

2. บอกประวัติคีตกวีเอกของโลก บทเพลง และวรรณคดีท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สามารถบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวงในเพลงที่ก าหนดให้ด้วยความชื่นชม 

4. จัดแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 5.   บอกวิธีการดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง 

  



 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชาดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 4        รหัสวิชา  ศ 32246    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  

เวลาเรียน 40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทเพลงสากล วรรณคดี ประวัติคีตกวีเอกของโลก ท่าทาง     

การบรรเลง วิธีการใช้ การดูแลและการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น  ได้แก่ 

บรรทัด 5 เส้น ตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ กุญแจประจ าหลัก เครื่องหมายก าหนดอัตราจังหวะ เครื่องหมาย

แปลงเสียง บันไดเสียง ขั้นคู่ กุญแจเสียง การฝึกโสตประสาท การแปลความหมายของเครื่องหมาย    และสัญลักษณ์

ทางดนตรีและศัพท์สังคีต หลักและวิธีการบรรเลง เทคนิคและวิธีการฝึกปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภท เครื่อง

เป่าลมไม้ หรือ เครื่องเป่าลมทองเหลือง หรือ เครื่องกระทบ สามารถฝึกปฏิบัติแสดงการบรรเลงเดี่ยวและกลุ่ม  มีการ

พัฒนาคุณภาพเสียงในการบรรเลง และจัดแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะทาง

ดนตรีเบื้องต้น มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมดนตรี  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีสากล 

2. บอกประวัติของคีตกวีเอกของโลกและบทเพลง วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 

3. บรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวงในเพลงที่ก าหนดให้ได้ด้วยความชื่นชม 

4. จัดแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 5.   บอกวิธีการดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง 

  



 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชา ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 5       รหัสวิชา  ศ 33245  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

เวลาเรียน 40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกในยุคสมัยต่าง ๆ ท่าทางการ

บรรเลง วิธีการใช้ การดูแลและการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นได้แก่ 

บรรทัด 5 เส้น ตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ กุญแจประจ าหลัก เครื่องหมายก าหนดอัตราจังหวะ เครื่องหมาย

แปลงเสียง บันไดเสียง ขั้นคู่ กุญแจเสียง การฝึกโสตประสาท หลักและวิธีการบรรเลง เทคนิคและวิธีการฝึกปฏิบัติการ

บรรเลง  เครื่องดนตรีประเภท เครื่องเป่าลมไม้ หรือ เครื่องเป่าลมทองเหลือง หรือ เครื่องกระทบ  สามารถฝึกปฏิบัติ

แสดงการบรรเลงเดี่ยวและกลุ่ม มีการพัฒนาคุณภาพเสียงในการบรรเลง การแปลความหมายของเครื่องหมายและ

สัญลักษณ์ทางดนตรีและศัพท์สังคีต มีความรู้ความเข้าใจจุดประสงค์ของคีตกวี วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง แบบแผนของบท

เพลงและการแสดงอารมณ์ของบทเพลง การน าไปใช้เป็นแนวทางในการบรรเลงโดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล 

กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมี

ทักษะทางดนตรีเบื้องต้น มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมดนตรี  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีสากล 

2. บอกประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกในยุคสมัยต่างๆ ได้ 

3. บรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวงในเพลงที่ก าหนดให้ได้ด้วยความชื่นชม 

4. จัดแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

5. บอกวิธีการดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง 

  



 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

รายวิชา ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 6       รหัสวิชา  ศ 33246  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6    

เวลาเรียน 40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและข้อปฏิบัติในการฟังเพลง และการถ่ายทอดอารมณ์และ

ความรู้สึกของบทเพลง  ท่าทางการบรรเลง วิธีการใช้ การดูแลและการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี องค์ประกอบของ

ดนตรี ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นได้แก่ บรรทัด 5 เส้น ตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ กุญแจประจ าหลัก เครื่องหมาย

ก าหนดอัตราจังหวะ เครื่องหมายแปลงเสียง บันไดเสียง ขั้นคู่ กุญแจเสียง การฝึกโสตประสาท การแปลความหมาย

ของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีและศัพท์สังคีตหลักและวิธีการบรรเลง เทคนิคและวิธีการฝึกปฏิบัติการ

บรรเลงเครื่องดนตรีประเภท เครื่องเป่าลมไม้ หรือ เครื่องเป่าลมทองเหลือง หรือเครื่องกระทบ  การบรรเลงหมู่ 

(Ensemble) ตามรูปแบบของการแสดง ประเภท Duet, Trio, Quartet และ Quintet และทักษะปฏิบัติของการเป็น

ผู้อ านวยเพลง  โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ

แก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะทางดนตรี เบื้องต้น มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อม

ดนตรี  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีสากล 

2. บอกหลักการฟังเพลง และจ าแนกอารมณ์ของบทเพลงที่ฟังได้ 

3. บรรเลงดนตรีในรูปแบบการบรรเลงหมู่ (Ensemble) ตามรูปแบบของการแสดง ประเภท Duet, Trio, 

Quartet และ Quintet ได้ด้วยความชื่นชม 

4. ฝึกปฏิบัติทักษะส าคัญของการเป็นผู้อ านวยเพลงได้ 

5. บอกวิธีการดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง 


