กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้รำยชั่วโมง (แพร่ภำพออกอำกำศ)
รำยวิชำ

ดนตรีสำกล รหัสวิชำ ศ 22103

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เวลำ
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จานวน
ชั่วโมง

1

21 พ.ค.62
12.30-13.30น.

1

2

28 พ.ค. 62
12.30-13.30น.

1

3

4 มิ.ย.62
12.30-13.30น.

1

4

11 มิ.ย.62
12.30-13.30น.

1

5

18 มิ.ย.62
12.30-13.30น.

1

18

เรื่องที่สอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี
ในสังคมและวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี
ในแต่ละวัฒนธรรมของไทย

ชั่วโมง

ชั้น ม.2
จำนวน 0.5

หน่วยกิต

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
ภาระชิ้นงาน
–สรุปเรื่ององค์ประกอบของดนตรีในสังคม
และวัฒนธรรม

สือ่
1.วิดิทัศน์กำรแสดงดนตรีต่ำง ๆ
2.ใบควำมรู้เรื่อง บทบำทและอิทธิพลของดนตรี
ที่มีต่อสังคม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-เขียนบรรยำยบทบำทและอิทธิพลของดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
สือ่
ดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
1.วิดิทัศน์กำรแสดงดนตรีในวัฒนธรรมต่ำงประเทศ
เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่ำงประเทศ 2. ใบควำมรู้เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคม
และวัฒนธรรม
ภาระชิ้นงาน
–สรุปเรื่ององค์ประกอบของดนตรีในสังคม
และวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
สือ่
ดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
1.แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่ำงประเทศ ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ใบงำนที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบกำรใช้องค์ประกอบ
ดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำงกัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบ สือ่
ดนตรีแต่ละวัฒนธรรม
1.ภำพกำรแสดงดนตรีงำนต่ำง ๆ
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี
2.ใบควำมรู้เรื่อง บทบำทและอิทธิพลของดนตรี
ในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
ที่มีต่อสังคม
3.แบบทดสอบหลังเรียน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-เขียนบรรยำยบทบำทและอิทธิพลของดนตรี

ครั้ง
ที่
6

วัน/เดือน/ปี จานวน
เรื่องที่สอน
เวลา
ชัว่ โมง
25 มิ.ย.62
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบ
12.30-13.30น.
ดนตรีแต่ละวัฒนธรรม
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี
ในแต่ละวัฒนธรรมของไทย

7

2 ก.ค. 62
12.30-13.30น.

1

8

9 ก.ค. 62
12.30-13.30น.

1

9

23 ก.ค. 62
12.30-13.30น.

1

10

30 ก.ค. 62
12.30-13.30น.

1

11

6 ส.ค. 62
12.30-13.30น.

1

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)

สือ่
1.ภำพกำรแสดงดนตรีงำนต่ำง ๆ
2.ใบควำมรู้เรื่อง บทบำทและอิทธิพลของดนตรี
ที่มีต่อสังคม
3.แบบทดสอบหลังเรียน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-เขียนบรรยำยบทบำทและอิทธิพลของดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องหมาย สือ่
และสัญลักษณ์ของโน้ตดนตรี
1.แทบบันทึกเสียงเพลงไทยอัตรำจังหวะสองชั้น
เรื่อง กำรฝึกตบจังหวะ และ
2.แผนภูมิเรื่องจังหวะโน้ตเพลงไทย
กำรอ่ำน เขียนโน้ตไทย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ใบงำน แบบฝึกหัดกำรตบจังหวะโน้ตเพลงไทย
อัตรำจังหวะสองชั้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องหมาย แหล่งเรียนรู้
และสัญลักษณ์ของโน้ตดนตรี
1.คอมพิวเตอร์
เรื่อง ฟังและแยกแยะโน้ตสำกลที่มี สือ่
เครื่องหมำยแปลงเสียง
1.เครื่องดนตรี เช่น กีต้ำร์ เมโลเดียนฯลฯ
2.เพลงพระรำชนิพนธ์ ชะตำชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
สือ่
ร้องเล่นเป็นเพลง
1.วิดิทัศน์ขับร้องเพลงไทยอัตรำจังหวะสองชั้น
เรื่อง หลักและเทคนิคขับร้องเพลงไทย 2.แผนภูมิเพลงลำวดวงเดือน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ฝึกปฎิบัติกำรขับร้องเพลงลำวดวงเดือน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
สือ่
ร้องเล่นเป็นเพลง
1.แผนภูมิเพลงลำวดวงเดือน
เรื่อง หลักและเทคนิคขับร้องเพลงไทย ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ฝึกปฎิบัติกำรขับร้องเพลงลำวดวงเดือน
-สอบปฏิบัติขับร้องเพลงลำงดวงเดือน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
สือ่
ทักษะดนตรีไทย
1.วิดิทัศน์กำรเป่ำขลุ่ยอำจำรย์ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี
เรื่อง กำรบรรเลงเดี่ยวและรวมวง
2.ใบควำมรู้ เรื่องขลุ่ยเพียงออ
3.แผนภูมิแบบฝึกหัดโน้ตเบื้องต้น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ฝึกปฎิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น

ครั้ง
ที่
12

วัน/เดือน/ปี จานวน
เรื่องที่สอน
เวลา
ชัว่ โมง
13 ส.ค. 62
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
12.30-13.30น.
ทักษะดนตรีไทย
เรื่อง กำรบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยว
และรวมวง

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)

13

20 ส.ค. 62
12.30-13.30น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ร้องเล่นเป็นเพลง
เรื่อง อำรมณ์และควำมรู้สึก
ที่มีต่อบทเพลง

แหล่งเรียนรู้
1.ห้องดนตรี
สือ่
1.เพลงที่สื่ออำรมณ์ต่ำง ๆ
2.เว็บไซต์ YouTube
3.ใบควำมรู้เรื่องอำมรณ์ของบทเพลง
4.ใบงำนเรื่องอำรมณ์และควำมรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ใบงำนเรื่องอำรมณ์และควำมรู้สึกที่มีต่อบทเพลง

14

27 ส.ค. 62
12.30-13.30น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่4
ร้องเล่นเป็นเพลง
เรื่อง เทคนิคกำรขับร้องเพลง

แหล่งเรียนรู้
1.ห้องดนตรี
สือ่
1.ใบควำมรู้เรื่องเทคนิคกำรขับร้องและเล่นดนตรี
2.ใบงำนเรื่องเทคนิคกำรขับร้องและเล่นดนตรี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ใบงำนเรื่องเทคนิคกำรขับร้องและเล่นดนตรี

15

3 ก.ย. 62
12.30-13.30น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ร้องเล่นเป็นเพลง
เรื่อง ขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์

แหล่งเรียนรู้
1.ห้องดนตรี
สือ่
1.ใบควำมรู้เรื่องเพลงพระรำชนิพนธ์ใกล้รุ่ง
2.เพลงใกล้รุ่ง
3.ดนตรีคำรำโอเกะเพลงใกล้รุ่ง
4.เครื่องฉำยภำพ/โทรทัศน์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ทำสัญลักษณ์กำหนดจุดแบ่งกำรหำยใจ
-ขับร้องเพลงใกล้รุ่ง

สือ่
1.แผนภูมิโน้ตเพลงพรปีใหม่
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ฝึกปฎิบัติขลุ่ยเพียงออเพลงพรปีใหม่

ครั้ง
ที่
16

วัน/เดือน/ปี
เวลา
10 ก.ย. 62
12.30-13.30

จานวน
เรื่องที่สอน
ชั่วโมง
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ร้องเล่นเป็นเพลง
เรื่อง รวมวงดนตรี

17

17 ก.ย. 62
12.30-13.30

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ร้องเล่นเป็นเพลง
เรื่อง นำเสนอดนตรี

18

24 ก.ย. 62
12.30-13.30

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ร้องเล่นเป็นเพลง
เรื่อง ประเมินทักษะดนตรี

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
แหล่งเรียนรู้
1.ห้องดนตรี
สือ่
1.เครื่องดนตรี วัสดุเทียมเครื่องดนตรีตำมท้องถิ่น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-สร้ำงสรรค์ดนตรีประกอบกำรขับร้องเพลงใกลรุ่ง
โดยใช้เครื่องดนตรีใดก็ได้ หรือใช้วัสดุเทียมเครื่อง
ดนตรีใดก็ได้ที่นักเรียนสำมำรถสร้ำงสรรค์เป็นวง
ดนตรี
แหล่งเรียนรู้
1.ห้องดนตรี
สือ่
1.เครื่องดนตรี วัสดุเทียมเครื่องดนตรีตำมท้องถิ่น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-นำเสนอดนตรีประกอบกำรขับร้องเพลงใกล้รุ่งโดย
ใช้เครื่องดนตรีใดก็ได้หรือใช้วัสดุเทียมเครื่องดนตรีใด
ก็ได้ที่นักเรียนสำมำรถสร้ำงสรรค์เป็นวงดนตรี
2.ใบงำนเรื่องอำรมณ์และควำมรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่
กลุ่มเพื่อนนำเสนอ
แหล่งเรียนรู้
1.ห้องดนตรี
สือ่
1.ใบควำมรู้เรื่องกำรระเมินควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนดนตรี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ใบงำนเรื่องกำรประเมินพัฒนำกำรทำงดนตรีของ
ตนเอง หลังจำกฝึกปฏิบัติ

