
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชา ดนตร-ีนาฏศิลป ์รหัสวิชา ศ21102 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
 
 
 

นางสาวศศิวิมล คงกัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวชิาดนตรี - นาฏศิลป์ (ศ21102) 



 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/5 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2565 
 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 9-13 
พ.ค. 65 

บูรณาการ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

☑ onsite  
  
 

1.การเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 

2 17-20 
พ.ค. 65 

เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์
ทางดนตรีไทย 

☑ online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

☑ onsite  

⬜ onhand  

☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=dZfAnPD3
M90  
https://www.youtube.com/watch?v=H_NVP0P-
FOg 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

3 23-27 
พ.ค. 65 

ประเภทของวง
ดนตรีพื้นบ้าน 

☑ online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

☑ onsite  

⬜ onhand  

☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=_uGTib3ps
q4  
https://www.youtube.com/watch?v=cz65CAPR
HLQ  
https://www.youtube.com/watch?v=LikKLbHEl
8o 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LikKLbHEl8o
https://www.youtube.com/watch?v=LikKLbHEl8o


 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

4 30 
พ.ค. 65 

หลักการขับร้อง
เพลงไทย 
 

☑ online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

☑ onsite  

⬜ onhand  

☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=-
6CdfSEfoxM   
https://www.youtube.com/watch?v=ErI0AweGJ
no  
https://www.youtube.com/watch?v=KM7AUdm
CNvc 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
3.ใบงาน/แบบทดสอบ 
 

20 

5 6-10 
มิ.ย. 65 

หลักการ
บรรเลงเครื่อง
ดนตรีไทย 
การขับร้อง
และบรรเพลง
เครื่องดนตรี
ไทยประกอบ
เพลง 

☑ online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

☑ onsite  

⬜ onhand  

☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=M6P5qD_9
b9o 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

6 13-17 
มิ.ย. 65 

ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับดนตรี
สากล 
 

☑ online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

☑ onsite  

⬜ onhand  

⬜ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=psIMUNe5
aiM  
https://www.youtube.com/watch?v=IW4Ew2KS
kqQ 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

7 20-24 มิ.ย. 
65 

เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์
ในดนตรีสากล 

☑ online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

☑ onsite  

⬜ onhand  

☑ ondemand  

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 



 
https://www.youtube.com/watch?v=M6P5qD_9
b9o 
https://www.youtube.com/watch?v=psIMUNe5
aiM  
https://www.youtube.com/watch?v=IW4Ew2KS
kqQ 
 

8 1 ก.ค. 65 การปฏิบัติ
จังหวะ 
การอ่าน การ
เขียน และร้อง
ตามโน้ตสากล 

☑ online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

☑ onsite  

⬜ onhand  

☑ ondemand  
https://forms.gle/rt7w8R2yBNZZBLbh7 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
3.ใบงาน/แบบทดสอบ 
 
 

10 

9 4-8 ก.ค. 65 เครื่องดนตรี
สากล 
     ลักษณะขอ
งวงดนตรีสากล 

☑ online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

☑ onsite  

⬜ onhand  

☑ ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=xbpLPUq
WCZQ 
https://www.youtube.com/watch?v=GNJXDQEk
mkg 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
3.ใบงาน/แบบทดสอบ 
 

10 

10 11-15 ก.ค. 
65 

หลักการร้อง
เพลงสากล 
การบรรเลง
เครื่องดนตรี
สากล 
 

☑ online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

☑ onsite  

⬜ onhand  

☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=YcirOX4zsf
4 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

11 18-22 ก.ค. 
65 

 สัปดาห์วัดและประเมินผลกลางภาค   



 
12 15-29 

ก.ค. 65 
หลักการร้อง
เพลงสากล 
การบรรเลง
เครื่องดนตรี
สากล 
 

☑ online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

☑ onsite  

⬜ onhand  

☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=XC3COpO
ZcMA 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 1-5 
ส.ค. 65 

ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับ
นาฏศิลป์ 
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การ
เปลี่ยนแปลง
นาฏศิลป์ 

☑ online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

☑ onsite  

⬜ onhand  

☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=tIqaOOwJ
KDA  
https://www.youtube.com/watch?v=P9qeCJtKE
gQ  
https://www.youtube.com/watch?v=Xa4zsoVK
Z7Y  
https://www.youtube.com/watch?v=bwCmnJM
lCAI 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
3.ใบงาน/แบบทดสอบ 
 

20 

14 31 – ๔๕ 
ส.ค. 65 

นาฏยศัพท ์
การเคลื่อนไหว
ท่าทางตามแบบ
นาฏศิลป์ไทย 

☑ online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

☑ onsite  

⬜ onhand  

☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=m91YsiLJc
vU 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

https://www/


 
15 7 - 11 

ส.ค. 65 
การตีบทในการ
แสดงนาฏศิลป์ 

    online (Google meet Skp online) 

   onair  

    onsite  

   onhand  

    ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=xJ3WeAyO
kpo  
 https://www.youtube.com/watch?v=BKhc6Tc-
JIM 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

16 14 – 18 
ส.ค. 65 

รำวงมาตรฐาน 
ระบำเบ็ดเตล็ด 

    online (Google meet Skp online) 

   onair  

    onsite  

   onhand  

    ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=xJ3WeAyO
kpo 
 
 
 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

17 22-29 
ส.ค. 65 

นาฏศิลป์
พื้นบ้านและ
นาฏศิลป์
นานาชาติ 
การแสดง
นาฏศิลป์ 
แนวทางการ
จัดการด้านการ
แสดง 
หลักในการชม
การแสดง 
 

☑ online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  

☑ onsite  

⬜ onhand  

☑ ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=NZx3lJwD
bGQ 

1.การเข้าเรียน 
2.การซักถามใน
ห้องเรียน 
 

 

17 12-16 
ส.ค. 65 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
18 19-23 ส.ค. 

65 
สัปดาห์การวดัและประเมินผลปลายภาคเรียน  

 
อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ  

คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20 


