กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้รำยชั่วโมง
รำยวิชำ

ดนตรีสำกล รหัสวิชำ ศ 22103

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เวลำ
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ครั้ง วัน/เดือน/ปี จำนวน
เรื่องที่สอน
ที่
เวลำ
ชัว่ โมง
1 21 พ.ค.62
1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
12.30-13.30
ดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีใน
สังคมและวัฒนธรรม
2 28 พ.ค. 62
1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
12.30-13.30
ดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีใน
แต่ละวัฒนธรรมของไทย

3

4 มิ.ย.62
12.30-13.30

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
ดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรม
ต่างประเทศ

4

11 มิ.ย.62
12.30-13.30

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
ดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรม
ต่างประเทศ

5

18 มิ.ย.62
12.30-13.30

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2
องค์ประกอบดนตรีแต่ละ
วัฒนธรรม
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีใน
แต่ละวัฒนธรรมของไทย

ชั่วโมง

ชั้น ม.2
จำนวน 0.5

หน่วยกิต

สิ่งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
ภำระชิ้นงำน
–สรุปเรื่ององค์ประกอบของดนตรีในสังคมและ
วัฒนธนรรม
สือ่
1.วิดิทัศน์การแสดงดนตรีต่างๆ
2.ใบความรู้เรื่อง บทบาทและอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อ
สังคม
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-เขียนบรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรี
สือ่
1.วิดิทัศน์การแสดงดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
2. ใบความรู้เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและ
วัฒนธรรม
ภำระชิ้นงำน
–สรุปเรื่ององค์ประกอบของดนตรีในสังคมและ
วัฒนธรรม
สือ่
1.แบบทดสอบหลังเรียน
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-ใบงานที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
สือ่
1.ภาพการแสดงดนตรีงานต่างๆ
2.ใบความรู้เรื่อง บทบาทและอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อ
สังคม
3.แบบทดสอบหลังเรียน
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-เขียนบรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรี

ครั้ง วัน/เดือน/ปี จำนวน
เรื่องที่สอน
ที่
เวลำ
ชัว่ โมง
6 25 มิ.ย.62
1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2
12.30-13.30
องค์ประกอบดนตรีแต่ละ
วัฒนธรรม
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีใน
แต่ละวัฒนธรรมของไทย

7

2 ก.ค. 62
12.30-13.30

1

8

9 ก.ค. 62
12.30-13.30

1

9

30 ก.ค. 62
12.30-13.30

1

10

6 ส.ค. 62
12.30-13.30

1

11

13 ส.ค. 62
12.30-13.30

1

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

สือ่
1.ภาพการแสดงดนตรีงานต่างๆ
2.ใบความรู้เรื่อง บทบาทและอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อ
สังคม
3.แบบทดสอบหลังเรียน
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-เขียนบรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรี
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
สือ่
เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ของ 1.แทบบันทึกเสียงเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น
โน้ตดนตรี
2.แผนภูมิเรื่องจังหวะโน้ตเพลงไทย
เรื่อง การฝึกตบจังหวะ และการ ภำระงำน/ชิ้นงำน
อ่าน เขียนโน้ตไทย
-ใบงาน แบบฝึกหัดการตบจังหวะโน้ตเพลงไทยอัตรา
จังหวะสองชั้น
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
แหล่งเรียนรู้
เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ของ 1.คอมพิวเตอร์
โน้ตดนตรี
สือ่
เรื่อง ฟังและแยกแยะโน้ตสากลที่ 1.เครื่องดนตรี เช่น กีต้าร์ เมโลเดียนฯลฯ
มีเครื่องหมายแปลงเสียง
2.เพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
สือ่
ร้องเล่นเป็นเพลง
1.วิดิทัศน์ขับร้องเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น
เรื่อง หลักและเทคนิคขับร้อง
2.แผนภูมิเพลงลาวดวงเดือน
เพลงไทย
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-ฝึกปฎิบัติการขับร้องเพลงลาวดวงเดือน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
สือ่
ร้องเล่นเป็นเพลง
1.แผนภูมิเพลงลาวดวงเดือน
เรื่อง หลักและเทคนิคขับร้อง
ภำระงำน/ชิ้นงำน
เพลงไทย
-ฝึกปฎิบัติการขับร้องเพลงลาวดวงเดือน
-สอบปฏิบัติขับร้องเพลงลางดวงเดือน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
สือ่
ทักษะดนตรีไทย
1.วิดิทัศน์การเป่าขลุ่ยอาจารย์ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี
เรื่อง การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง 2.ใบความรู้ เรื่องขลุ่ยเพียงออ
3.แผนภูมิแบบฝึกหัดโน้ตเบื้องต้น
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-ฝึกปฎิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น

ครั้ง วัน/เดือน/ปี จำนวน
เรื่องที่สอน
ที่
เวลำ
ชัว่ โมง
12 20 ส.ค. 62
1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
12.30-13.30
ทักษะดนตรีไทย
เรื่อง การบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยว
และรวมวง

สิ่งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
สือ่
1.แผนภูมิโน้ตเพลงพรปีใหม่
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-ฝึกปฎิบัติขลุ่ยเพียงออเพลงพรปีใหม่
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27 ส.ค. 62
12.30-13.30

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
ร้องเล่นเป็นเพลง
เรื่อง อารมณ์และความรู้สึกที่มี
ต่อบทเพลง

แหล่งเรียนรู้
1.ห้องดนตรี
สือ่
1.เพลงที่สื่ออารมณ์ต่างๆ
2.เว็บไซต์ youtube
3.ใบความรู้เรื่องอามรณ์ของบทเพลง
4.ใบงานเรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-ใบงานเรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง

14

3 ก.ย. 62
12.30-13.30

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่4
ร้องเล่นเป็นเพลง
เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลง

แหล่งเรียนรู้
1.ห้องดนตรี
สือ่
1.ใบความรู้เรื่องเทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี
2.ใบงานเรื่องเทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-ใบงานเรื่องเทคนิคการขับร้องและเล่นดนตรี

15

10 ก.ย. 62
12.30-13.30

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
แหล่งเรียนรู้
ร้องเล่นเป็นเพลง
1.ห้องดนตรี
เรื่อง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ สือ่
1.ใบความรู้เรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง
2.เพลงใกล้รุ่ง
3.ดนตรีคาราโอเกะเพลงใกล้รุ่ง
4.เครื่องฉายภาพ/โทรทัศน์
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-ทาสัญลักษณ์กาหนดจุดแบ่งการหายใจ
-ขับร้องเพลงใกล้รุ่ง

ครั้ง วัน/เดือน/ปี จำนวน
เรื่องที่สอน
ที่
เวลำ
ชัว่ โมง
16 17 ก.ย. 62
1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
12.30-13.30
ร้องเล่นเป็นเพลง
เรื่อง รวมวงดนตรี
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24 ก.ย. 62
12.30-13.30

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 ร้องเล่น
เป็นเพลง
เรื่อง นาเสนอดนตรี และ
ประเมินทักษะดนตรี

สิ่งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
แหล่งเรียนรู้
1.ห้องดนตรี
สือ่
1.เครื่องดนตรี วัสดุเทียมเครื่องดนตรีตามท้องถิ่น
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-สร้างสรรค์ดนตรีประกอบการขับร้องเพลงใกลรุ่งโดยใช้
เครื่องดนตรีใดก็ได้ หรือใช้วัสดุเทียมเครื่องดนตรีใดก็ได้
ที่นักเรียนสามารถสร้างสรรค์เป็นวงดนตรี
แหล่งเรียนรู้
1.ห้องดนตรี
สือ่
1.เครื่องดนตรี วัสดุเทียมเครื่องดนตรีตามท้องถิ่น
2.ใบความรู้เรื่องการระเมินความสามารถทางด้านดนตรี
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-นาเสนอดนตรีประกอบการขับร้องเพลงใกล้รุ่งโดยใช้
เครื่องดนตรีใดก็ได้หรือใช้วัสดุเทียมเครื่องดนตรีใดก็ได้ที่
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์เป็นวงดนตรี
2.ใบงานเรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่
กลุม่ เพื่อนนาเสนอ
3.ใบงานเรื่องการประเมินพัฒนาการทางดนตรีของ
ตนเอง หลังจากฝึกปฏิบัติ

