กำหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
รหัสวิชา ค22101 รายวิชา ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เวลา 10 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต
ครั้งที่
1

วัน/เดือน/ปี
เวลา
17 พ.ค. 65
12.30-13.30 น

จำนวน
เรื่องที่สอน
ชั่วโมง
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ตัวโน้ตดนตรีมหาสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การอ่านโน้ตบรรทัดห้าเส้น

2

24 พ.ค. 65
12.30-13.30 น

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ตัวโน้ตดนตรีมหาสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง Time signature

3

31 พ.ค.65
12.30-13.30
น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ตัวโน้ตดนตรีมหาสนุก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง Key Signature

4

7มิ.ย. 65
12.30-13.30 น

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง เครื่องหมายและศัพท์ทาง
ดนตรี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เครื่องหมายในโน้ตดนตรีสากล

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
1. สื่อ PowerPoint เรื่อง การอ่านโน้ตในบรรทัด
ห้าเส้น
2. ไฟล์ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านโน้ตในบรรทัด
ห้าเส้น
3. สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง metronome_2-4_60bpm
4. สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง metronome_44_60bpm
5. คลิปเสียง Jolly Old Saint Nicholas
1. สื่อ PowerPoint เรื่อง Time Signature
2. ไฟล์ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านโน้ตในบรรทัด
ห้าเส้น
3. ไฟล์ใบงานที่ 2 เรื่อง Time Signature
4. คลิปเสียง เรื่อง Jolly Old Saint Nicholas
5. คลิปเสียง เรื่อง Carnival of Venice
6. คลิปเสียง เรื่อง Yankee Doodle
1. ใบงานที่ 2 เรื่อง Time Signature
2. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง Key Signature
3. ใบงานที่ 3 เรื่อง Key Signature
4. สื่อ PowerPoint เรื่อง Key Signature
5. ใบความรู้ (สำหรับครู) ที่ 3 เรื่อง Key
Signature
6. คลิปเสียง เรื่อง Yankee Doodle
7. คลิปเสียง เรื่อง Grandfather’s Clock
1. ใบงานที่ 3 เรื่อง Key Signature
2. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง เครื่องหมายในโน้ตดนตรี
สากล
3. ใบงานที่ 4 เรื่อง เครื่องหมายในโน้ตดนตรี
สากล

ครั้งที่

5

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

14 มิ.ย. 65
12.30-13.30 น

1

เรื่องที่สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง เครื่องหมายและศัพท์ทาง
ดนตรี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ศัพท์ทางดนตรีสากล

6

7

21 มิ.ย. 65
12.30-13.30 น

1

28 มิ.ย. 65
12.30-13.30 น

1

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
4. สื่อ PowerPoint เรื่อง เครื่องหมายในโน้ต
ดนตรีสากล
5. ใบความรู้ (สำหรับครู) ที่ 3 เรื่อง เครื่องหมาย
ในโน้ตดนตรีสากล
6. คลิปเสียง เรื่อง Grandfather’s Clock
7. คลิปเสียง เรื่อง Minuet
1. ใบงานที่ 4 เรื่อง เครื่องหมายในโน้ตดนตรี
สากล
2. ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง ศัพท์ทางดนตรีสากล
3. ใบงานที่ 5 เรื่อง ศัพท์ทางดนตรีสากล
4. ใบความรู้ (สำหรับครู) ที่ 3 เรื่อง ศัพท์ทาง
ดนตรีสากล
5. คลิปเสียง เรื่อง Minuet

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
1. สื่อ PowerPoint เรื่อง เครื่องดนตรีประเภท
เรื่อง เครื่องดนตรีน่ารู้และวงดนตรี เครือ่ งสาย และเครื่องเป่าลมไม้
ประเภทต่างๆ
2. ใบงาน เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
(ในสื่อสำหรับครู)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
3. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง เครื่องดนตรีประเภท
เรื่อง เครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสาย และเครื่องเป่าลมไม้
เครื่องสาย
4. ใบงานที่ 6 เรื่อง เครื่องดนตรีประเภท
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องสาย และเครื่องเป่าลมไม้
5. ใบความรู้ (สำหรับครู) ที่ 6 เรื่อง เครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องสาย และเครื่องเป่าลมไม้
6. วีดีทัศน์แสดงการบรรเลงเครื่องสาย ได้แก่
ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส ฮาร์ป กีตาร์
ลูท และแบนโจ
7. วีดีทัศน์แสดงการบรรเลงเครื่องเป่าลมไม้
ได้แก่ ปิกโคโล ฟลูต รีคอร์เดอร์ คลาริเน็ต แซ็ก
โซโฟน โอโบ อิงลิชฮอร์น และบาสซูน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
1. สื่อ PowerPoint เรื่อง เครื่องดนตรีประเภท
เรื่อง เครื่องดนตรีน่ารู้และวงดนตรี เครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องกระทบจังหวะ
ประเภทต่างๆ
และเครื่องคีย์บอร์ด

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

8

5ก.ค. 65
12.30-13.30 น

1

9

12 ก.ค. 65
12.30-13.30 น

1

ครั้งที่

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
2. ใบงาน เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
เรื่อง เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า (ในสื่อสำหรับครู)
ลมทองเหลือง เครื่องกระทบจังหวะ 3. ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง เครื่องดนตรีประเภท
และเครื่องคีย์บอร์ด
เครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องกระทบจังหวะ
และเครื่องคีย์บอร์ด
4. ใบงานที่ 7 เรื่อง เครื่องดนตรีประเภทเครื่อง
เป่าลมทองเหลือง เครื่องกระทบจังหวะ และ
เครื่องคีย์บอร์ด
5. ใบความรู้ (สำหรับครู) ที่ 7 เรื่อง เครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องกระทบ
จังหวะ และเครื่องคีย์บอร์ด
6. วีดีทัศน์แสดงการบรรเลงเครื่องเป่าลม
ทองเหลือง ในวง brass band
7. วีดีทัศน์แสดงการบรรเลงเครื่องเครื่องกระทบ
จังหวะ ได้แก่ ได้แก่ ทิมปานี กล็อกเคนชปีล
ไซโลโฟน เชเลสตา ระฆังราว กลองสะแนร์ กลอง
เบส แทมบูรีน ทรัยแองเกิล ฉาบ และฆ้อง
8. วีดีทัศน์แสดงการบรรเลงเครื่องคีย์บอร์ด
ได้แก่ คลาวิคอร์ด ฮาร์ปซิคอร์ด เปียโน ออร์แกน
อักคอร์เดียน และเครื่องซินธิไซเซอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
1. สื่อ PowerPoint เรื่อง วงดนตรีประเภทต่าง
เรื่อง เครื่องดนตรีน่ารู้และวงดนตรี ๆ
ประเภทต่างๆ
2. ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง วงดนตรีประเภทต่าง ๆ
3. ใบงานที่ 8 เรื่อง วงดนตรีประเภทต่าง ๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
4. ใบความรู้ (สำหรับครู) ที่ ๘ เรื่อง วงดนตรี
เรื่อง วงดนตรีประเภทต่างๆ
ประเภทต่าง ๆ
5. วีดีทัศน์การแสดงดนตรีโดยวงดนตรีประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ คณะนักร้อง วงดนตรีเชมเบอร์
วงเชมเบอร์ออร์เคสตรา วงซิมโฟนีออร์เคสตรา
วงคอนเสิร์ตเครื่องลม วงเครื่องลมทองเหลือง
และวงบิกแบนด์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
1. สื่อ PowerPoint เรื่อง ประวัติศาสตร์ดนตรี
เรื่อง ประวัติศาสตร์ดนตรีน่ารู้
และคีตกวียุคกลาง ยุคเรเนซองค์ และยุคบาโรค
เรื่องที่สอน

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ประวัติดนตรีและคีตกวียุค
กลาง ยุคเรเนซองค์และยุคบาโรค

10

19 ก.ค. 65
12.30-13.30 น

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ประวัติศาสตร์ดนตรีน่ารู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ประวัติดนตรีและคีตกวียุค
คลาสสิกและโรแมนติก

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
2. ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง ประวัติศาสตร์ดนตรีและ
คีตกวียุคกลาง ยุคเรเนซองค์ และยุคบาโรค
3. ใบงานที่ 9 เรื่อง ประวัติศาสตร์ดนตรีและคีต
กวียุคกลาง ยุคเรเนซองค์ และยุคบาโรค
4. ใบความรู้ (สำหรับครู) ที่ 9 เรื่อง
ประวัติศาสตร์ดนตรีและคีตกวียุคกลาง ยุคเรเน
ซองค์ และยุคบาโรค
5. วีดีทัศน์การแสดงดนตรีบทเพลงยุคกลาง ยุค
เรเนซองค์ และยุคบาโรค
1. สื่อ PowerPoint เรื่อง ประวัติศาสตร์ดนตรี
และคีตกวียุคคลาสสิก และยุคโรแมนติก
2. ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง ประวัติศาสตร์ดนตรีและ
คีตกวียุคคลาสสิก และยุคโรแมนติก
3. ใบงานที่ 10 เรื่อง
ประวัติศาสตร์ดนตรีและคีตกวียุคคลาสสิก และ
ยุคโรแมนติก
4. ใบความรู้ (สำหรับครู) ที่ 10 เรื่อง
ประวัติศาสตร์ดนตรีและคีตกวียุคคลาสสิก และ
ยุคโรแมนติก
5. วีดีทัศน์การแสดงดนตรียุคคลาสสิก และยุคโร
แมนติก

