กำหนดกำรสอน (Course outline)
รหัสวิชา ศ31102
ชื่อวิชา ศิลปะ 2 (ดนตรี)
จานวนหน่วยการเรียน 0.5 หน่วย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคการศึกษา 2
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้สอน นางสาวอัจฉราภรณ์ ภาสดา
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80/20
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มำตรฐำน ศ 2.1

เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ศ 2.1 ม.4-6/1, ศ 2.1 ,ม.4-6/2 ,ศ 2.1 ม.4-6/3 ,ศ 2.1 ม.4-6/4 ,ศ 2.1 ม.4-6/5
ศ 2.1 ม.4-6/6, ศ 2.1 , ม.4-6/7, ศ 2.1 ม.4-6/8 ,ศ 2.2 ม.4-6/1 ,ศ 2.2 ม.4-6/2
ศ 2.2 ม.4-6/3 ,ศ 2.2 ม.4-6/4, ศ 2.2 ม.4-6/5

มำตรฐำน ศ 2.2
รหัสตัวชี้วัด

ศ2.1 ม.4-6/1

เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง และวงดนตรีแต่ละประเภท

ศ2.1 ม.4-6/2

จาแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล

ศ2.1 ม.4-6/3

อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน

ศ2.1 ม.4-6/4

อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ

ศ2.1 ม.4-6/5

ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออก และคุณภาพของ การแสดง

ศ2.1 ม.4-6/6

สร้างเกณฑ์สาหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม

ศ2.1 ม.4-6/7

เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน

ศ2.1 ม.4-6/8

นาดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ

ศ2.2 ม.4-6/1

วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทย และดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ

ศ2.2 ม.4-6/2

วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ

ศ2.2 ม.4-6/3

เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ

ศ2.2 ม.4-6/4

อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม

ศ2.2 ม.4-6/5

นาเสนอแนวทางในการส่งเสริม และอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ

รวม 13 ตัวชี้วัด

ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำศิลปะ 2 (ดนตรี) รหัสวิชำ ศ31102
หน่วยที่
เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ
จำนวนคำบ
1
วงดนตรีไทยและสากล
3
คำสำคัญ
- ประเภทของวงดนตรีไทย
- ประเภทของวงดนตรีสากล
- การจัดวงดนตรีไทย
- การจัดวงดนตรีสากล
2
รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีในแต่
4
ละยุคสมัย ประวัติสังคีตกวี
คำสำคัญ
- บทเพลงและวงดนตรีไทยใน
สมัยต่าง
- บทเพลงและวงดนตรีสากล
ในแต่ละยุคสมัย
- คีตกวีไทยและคีตกวีโลก
3
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
6
เทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์
เพลงด้วยการร้องหรือบรรเลงเครื่อง
ดนตรีเดี่ยวและรวมวง
คำสำคัญ
- การอ่านโน้ตเพลงไทย
- การอ่านโน้ตเพลงสากล
- การฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ
4
ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละ
3
วัฒนธรรม ปัจจัยในการสร้างสรรค์
ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม
การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของ
ดนตรีจากแต่ละวัฒนธรรม
คำสำคัญ
- ลักษณะเด่นของดนตรีไทย
ในวัฒนธรรมไทย
- ลักษณะเด่นของดนตรีสากล
- ปัจจัยในการสร้างสรรค์
ผลงานดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม

กำรวัดและประเมินผล
ข้อตกลง/ภำระงำน
แบบฝึกทักษะ
ใบงานที่ 1 เรื่องประเภทและ
แบบทดสอบ
การจัดวงดนตรี 5 คะแนน
การสังเกต การทางาน
ตรวจใบงาน แบบประเมิน

แบบฝึกทักษะ
แบบทดสอบ
การสังเกต การทางาน
ตรวจใบงาน แบบประเมิน

แบ่งกลุ่มๆละ4-5ทารายงาน
เรื่องวงดนตรีในแต่ละยุคสมัย
และประวัติสังคีตกวี
5 คะแนน

แบบฝึกทักษะ
แบบทดสอบ
การสังเกต การทางาน
ตรวจใบงาน แบบประเมิน
การอ่านโน้ต

ทดสอบการปฏิบัติขลุ่ย
เพียงออเพลงลาวครวญ
10 คะแนน
ทดสอบการปฏิบัติขลุ่ย
เพียงออเพลงลาวจ้อย
10 คะแนน

แบบฝึกทักษะ
แบบทดสอบ
การสังเกต การทางาน
ตรวจใบงาน แบบประเมิน

ใบงานที่ 2 เรื่องลักษณะเด่น
ของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม
3 คะแนน
ใบงานที่ 3 เรื่องปัจจัยในการ
สร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่
ละวัฒนธรรม 3 คะแนน
ใบงานที่ 4 เรื่องบรรยาย
อารมณ์และความรู้สึกของบท
เพลง 4 คะแนน

ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำศิลปะ 2 (ดนตรี) รหัสวิชำ ศ31102
หน่วยที่
เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ
จำนวนคำบ
4
คำสำคัญ (ต่อ)
3
- การถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกของงานดนตรีจาก
แต่ละวัฒนธรรมจะแบ่งเป็น
วัฒนธรรมดนตรีภาคต่าง ๆ

กำรวัดและประเมินผล
แบบฝึกทักษะ
แบบทดสอบ
การสังเกต การทางาน
ตรวจใบงาน แบบประเมิน

5

เกณฑ์ในการประเมินผลงานทาง
ดนตรี การถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกของดนตรีจากแต่ละ
วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ดนตรีกับ
ชีวิตประจาวัน
คำสำคัญ
- เกณฑ์ในการประเมิน
คุณภาพของผลงานดนตรี
- การประยุกต์ใช้ดนตรีกับ
ชีวิตประจาวัน

2

แบบฝึกทักษะ
แบบทดสอบ
การสังเกต การทางาน
ตรวจใบงาน

6

บทบาทดนตรีในการสะท้อนสังคม
แนวทางและวิธีการในการส่งเสริม
การอนุรักษ์ดนตรีไทย
คาสาคัญ
- บทบาทดนตรีไทยในการ
สะท้อนสังคม
- ค่านิยมของดนตรีไทยมีผล
ต่อสังคมไทย
- ดนตรีไทยในพิธีกรรมต่างๆ
- แนวทางและวิธีการในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย

2

แบบฝึกทักษะ
แบบทดสอบ
การสังเกต การทางาน
ตรวจใบงาน แบบประเมิน

ข้อตกลง/ภำระงำน
ใบงานที่ 2 เรื่องลักษณะ
เด่นของดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม
3 คะแนน
ใบงานที่ 3 เรื่องปัจจัยใน
การสร้างสรรค์ผลงาน
ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม 3
คะแนน
ใบงานที่ 4 เรื่องบรรยาย
อารมณ์และความรู้สึกของ
บทเพลง 4 คะแนน
ใบงานที่ 5 เรื่องการ
ประเมินคุณภาพการ
ประพันธ์และการเล่น
ดนตรีของตนเองและผู้อื่น
โดยเลือกเพลงที่สนใจมา
ประเมิน 5 คะแนน
ใบงานที่ 6 เรื่อง
ประยุกต์ใช้ดนตรีใน
ชีวิตประจาวัน 5 คะแนน

ใบงานที่ 7 เรื่องทัศนคติที่
มีต่อดนตรีไทยและดนตรี
สากลในสังคมไทย
5 คะแนน
ใบงานที่ 8 เรื่องการ
นาเสนอแนวทางการ
อนุรักษ์ดนตรีตาม
แนวความคิดของตนเอง
5 คะแนน

คะแนนระหว่างภาค
คะแนนกลางภาค
คะแนนปลายภาค
รวมทั้งหมด (20 ชั่วโมง)

60 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ..............................................
(........................................)
ครูผ้ สู อน
ความเห็นของหัวหน้ ากลุม่ สาระ.......................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(........................................)
ความเห็นของวิชาการ.......................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(........................................)
ความเห็นของผู้อานวยการ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ..............................................
(นายโพยม จันทร์ น้อย)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์

