
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาดนตรี รหัสวิชา ศ31102 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์

รวม 20 ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต 
 
 
 

 
นายศุภฤกษ์  กำลังเดช 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชา ดนตรี (ศ31102) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 
25 - 28 
ต.ค. 65 

1. ปฐมนิเทศ 
 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=hdf8aPygB
4I 
 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2 .  การจดบ ั นทึ ก
เน้ือหาในสมุด 

 

2 
31 ต.ค 65  

–  
4 พ.ย. 65 

โน้ตดนตรีไทย  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=ID7w4bvEv
hs 
 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 
3.ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี 

5 

3 
7 – 11 
พ.ย. 65 

โน้ตดนตรีไทย  on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=ID7w4bvEv
hs 
 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 
3.ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี 

5 

4 
14 – 18 
พ.ย. 65 

โน้ตดนตรีสากล  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=uABU6_rQ
S-Y 
 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 
3.ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี 

5 

5 
21 – 25  
พ.ย. 65 

โน้ตดนตรีสากล  
 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=UkUYwKgO
4XM 
 
 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 
3.ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี 

5 



สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

6 
28 พ.ย 65 

–  
2 ธ.ค. 65 

ยุคสมัยของดนตรี 
(ดนตรีไทย) 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand  
https://www.youtube.com/watch?v=ag9mvIQrO
pQ&t=238s 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 
 

5 

7 
5 – 9 

ธ.ค. 65 
 

ยุคสมัยของดนตรี 
(ดนตรีไทย) 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=Hx2pjuL4G
-c 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 

5 

8 
12 - 16  
ธ.ค. 65 

 

ยุคสมัยของดนตรี 
(ดนตรีสากล) 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand  
https://www.youtube.com/watch?v=G-
NokazMfSI 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 

5 

9 
19 – 23 
ธ.ค. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565 
แบบทดสอบ 

กลางภาคเรียน 

ที่ 2/2565 
20 

10 
26 – 30 
ธ.ค. 65 

ยุคสมัยของดนตรี 
(ดนตรีสากล) 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=G-
NokazMfSI 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 

5 

11 
2 – 6 

ม.ค. 66 
 

ดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม
(ภาคเหนอื) 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=n8x_piE8lR
0 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 

 

12 
9 – 13 
ม.ค. 66 

ดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม 
(ภาคกลาง) 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=hvS70QxeJ
oI 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 

 

13 
16 - 20 
ม.ค. 66 

 

ดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม 
(ภาคอีสาน) 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=FcN3eR3kK
zg 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 

 

 



 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

14 
23 - 27 
ม.ค. 66 

ดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม 
(ภาคใต้) 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=LzjgQuidXl
w 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 

    10 

15 
30 ม.ค. 66 

- 
3 ก.พ. 66 

 บทบาทของดนตรี 
ในสังคม 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=VhGstqBQ
5Ks&t=4s 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 

 

16 
6 - 10 
ก.พ. 66 

บทบาทของดนตรี 
ในสังคม 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=9Bx2qdgX
MsE 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 

 

17 
13 – 14 
ก.พ. 66 

 

บทบาทของดนตรี 
ในสังคม 

 on-site สื่อประกอบการเรียน Ms Powerpoint 
 on-hand หนังสือเรียนวิชาดนตรี ม.4 

 on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=nAr781HO
P04&t=1s 
 

1. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
2. การจดบันทึก
เน้ือหาในสมุด 

    10 

17 
15 – 17 
ก.พ. 66 สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 

 

แบบทดสอบปลาย
ภาคเรียนที่ 
2/2565 

20 

18 
20 – 21 
ก.พ. 66 

คะแนนรวม   100 

 
 

 

อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ 
คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


