
รายละเอียดวิชา

วิชา  สังคีตศิลป-นาฎศิลป1                        รหัสวิชา  ศ32101  1             จำนวน 2 คาบ / สัปดาห 1.0  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1-9  1 1          ภาคเรียนที่ 1/2557              ครูผูสอน  ม.วัชชราวุธ , มิสประณัฏฐยา

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

สังคีตศิลป (ดนตรีไทย)

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย

    1.1 ดนตรีไทยแตละยุคสมัย

    1.2 ลักษณะเดนของดนตรีไทย

    1.3 คุณคาและความงามของดนตรีไทย

    1.4 ดนตรีไทยกับการประยุกตใช

    1.5 ประเภทของเพลงไทย

    1.6 ศัพทสังคีตในดนตรีไทย

    1.7 สังคีตกวีไทย

    1.8 ดนตรีไทยกับสังคมไทย

    1.9 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงคานิยม  

    ของสังคมไทยตอดนตรีไทย

    1.10 แนวทางสงเสริมและอนุรักษ

    ดนตรีไทย

ศ 2.1

ศ 2.2

ม.4-6/8  นำดนตรีไปประยุกตใชในงานอื่นๆ

ม.4-6/1  วิเคราะหรูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัย 

              ตางๆ

ม.4-6/2  วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรม

              ตางๆ

ม.4-6/3  เปรียบเทียบลักษณะเดนของดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ

ม.4-6/4  อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะทอนแนวความคิดและ

              คานิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม

ม.4-6/5  นำเสนอแนวทางในการสงเสริมและอนุรักษดนตรีในฐานะ

              มรดกของชาติ

2. ดนตรีพ้ืนบานของไทย

    2.1 ความสำคัญและลักษณะของ

    ดนตรีพื้นบาน

    2.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

    สรางสรรคดนตรีพื้นบาน

    2.3 ลักษณะของวงดนตรีพื้นบานใน

    ภาคตางๆ ของประเทศไทย

    2.4 สังคีตกวีพื้นบาน

ศ 2.1

ศ 2.2

ม.4-6/3  อธิบายเหตุผลที่คนตางวัฒนธรรมสรางสรรคงานดนตรี

              แตกตางกัน

ม.4-6/7  เปรียบเทียบอารมณและความรูสึกที่ไดรับจากงานดนตรีที่

              มาจากวัฒนธรรมตางกัน

ม.4-6/2  วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรม

ตางๆ

ม.4-6/3  เปรียบเทียบลักษณะเดนของดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. การปฏิบัติดนตรีไทย

    3.1 ขนบธรรมเนียมปฏิบัติของดนตรี

    ไทย

    3.2 รูปแบบการบรรเลงดนตรีไทย

    3.3 หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

    3.4 เกณฑในการประเมิณความ

    สามารถทางดนตรีไทย

ศ 2.1 ม.4-6/1  เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีทั้งไทย

              และสากล

ม.4-6/2  จำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล

ม.4-6/4  อาน  เขียน  โนตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตางๆ

ม.4-6/5  รองเพลงหรือเลนดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยเนนเทคนิค    

              การแสดงออกและคุณภาพของการแสดง

ม.4-6/6  สรางเกณฑสำหรับประเมินคุณภาพการประพันธและ

              การเลนดนตรีของตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสม

นาฎศิลป

1. นาฏศิลปไทย
    1.1 วิวัตนาการนาฏศิลปไทยต้ังแต
    อดีตจนถึงปจจุบัน
    1.2 ประเภทของนาฏศิลปไทย
    1.3 การแสดงนาฏศิลปในโอกาส  
    ตางๆ
    1.4 การแสดงนาฏศิลปพื้นบาน ชุด
    เซ้ิงกะโป

ศ3.1

ศ3.2

ม.4-6/6  บรรยายและวิเคราะหอิทธิพลของเครื่องตางกาย แสง สี 
              เสียง ฉาก อุปกรณ และสถานที่ที่มีผลตอการแสดง
ม.4-6/5  วิเคราะหแกนของการแสดงนาฏศิลปและการละครที่
              ตองการส่ือความหมายในการแสดง
ม.4-6/7  พัฒนาและใชเกณฑการประเมินในการประมินการแสดง
ม.4-6/1  มีทักษะในการแสดงหลายรูปแบบ

ม.4-6/3  บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลปและการละครไทย ต้ังแต
              อดีตจนถึงปจจุบัน

2. การอนุรักษสืบสานนาฏศิลปไทย
    2.1 คุณคาและประโยชนของนาฏศิลป
    2.2 สุนทรียภาพของการแสดง
          นาฏศิลป
    2.3 ลักษณะและกระบวนการสืบทอด
          และแนวทางการอนุรักษนาฏศิลป
          ไทย
    2.4 การจัดกิจกรรมเพื่อสืบทอด
          วัฒนธรรมทางดานนาฏศิลปไทย

ศ3.1

ศ3.2

ม4-6/8  วิเคราะหทาทางการเคลื่อนไหวของผูคนในชีวิตประจำวัน
              และนำมาประยุกตใชในการแสดง

ม.4-6/1  เปรียบเทียบการนำการแสดงไปใชในโอกาสตางๆ
ม.4-6/4  นำเสนอแนวคิดในการอนุรักษนาฏศิลปไทย

3. การละครไทยและการละครตะวันตก
    3.1 วิวัฒนาการละครตะวันตก
    3.2 วิวัฒนาการของละครไทย
    3.3 ประเภทของละครตะวันตก
    3.4 ประเภทของละครไทย
    3.5 องคประกอบของการแสดงละคร
    3.6 ละครสรางสรรค

ศ3.1

ศ3.2

ม.4-6/2  สรางสรรคละครส้ันในรูปแบบที่ชื่นชอบ
ม.4-6/5  วิเคราะหแกนของการแสดงนาฏศิลปและการละครที่
              ตองการส่ือความหมายในการแสดง

ม.4-6/2  บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลปและการละครไทยต้ังแต
              อดีตจนถึงปจจุบัน

4. บุคคลสำคัญทางนาฏศิลปไทย
    4.1 บุคคลสำคัญทางนาฏศิลปไทย
    4.2 บุคคลสำคัญทางการละครไทย

ศ3.2 ม.4-6/2  อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลปไทย
              และการละครไทยในยุคสมัยตางๆ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5. การชม วิจารณ และประเมินคุณภาพ
ของการแสดง
    5.1 หลักการชมการแสดงนาฏศิลป
    และการละคร
    5.2 หลักการวิจารณกาสรแสดง
    นาฏศิลปและละคร
    5.3 หลักการประเมินคุณภาพของการ
    แสดงนาฏศิลปและละคร

ศ3.1 ม.4-6/4  พัฒนาและใชเกณฑการประเมินในการประเมินการแสดง
ม.4-6/7  วิจารณการแสดงตามหลักนาฏศิลปและการละคร

การวัดและประเมินผล

1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  80  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 20   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค - ชิ้นงาน / ภาระงาน

- ฝกปฏิบัติ

- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน

- แบบประเมินการปฏิบัติ

10 ศ2.2 ม.4-6/1-51. กอนกลางภาค

- ประเมินผลจากรายงานการ

ศึกษาคนควา

- การปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป

พื้นบาน

- แผนผังความคิดเกี่ยวกับ

  คุณคา ความสำคัญ และ

  ภูมิปญญาเกี่ยวกับวิธีการไหว

  ครู

- รายงานเรื่องแนวทางการ

  อนุรักษนาฏศิลปไทย

- แบบประเมินผลงาน
- แบบประเมินการแสดง

- แบบประเมินพฤติกรรมการ

  ทำงานเปนกลุม

10 ศ3.1 ม.4-6/1,5-8
   

2. สอบกลางภาค - ชิ้นงาน / ภาระงาน

- ฝกปฏิบัติ

- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน

- แบบประเมินการปฏิบัติ

15 ศ2.2 ม.4-6/2-3

ศ2.1 ม.4-6/3, 7

2. สอบกลางภาค

- กิจกรรมการสรางสรรคละคร

และกิจกรรมการแสดง

นาฏศิลปพื้นบาน

- แบบประเมินผลงาน
- แบบประเมินการแสดง

- แบบประเมินพฤติกรรมการ

  ทำงานเปนกลุม

15 ศ3.1 ม.4-6/1, 5-8
ศ3.2 ม.4-6/1, 3-4
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

3. หลังกลางภาค - ชิ้นงาน / ภาระงาน

- ฝกปฏิบัติ

- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน

- แบบประเมินการปฏิบัติ

10 ศ2.1 ม.4-6/1-2, 

4-6

3. หลังกลางภาค

- ใบงานเรื่องบุคคลสำคัญทาง  
นาฏศิลปไทย

- นิทรรศการผลงานของ
  ปูชนียบุคคลทางดาน
  นาฏศิลปและการละครไทย
- รายงานสรุปวิจารณผลงาน
  การแสดงนาฏศิลปไทย และ  
  การละครมาอยาง ละ 1 ชิ้น
  งานโดยวิจารณใหตรงตาม
  หลักการวิจารณการแสดงที่
  ถูกตอง

-แบบประเมินผลงาน
-แบบประเมินการแสดง

-แบบประเมินพฤติกรรมการ

ทำงานเปนกลุม

10 ศ3.1 ม.4-6/1,
4-5,7              
ศ3.2 ม.4-6/2-3

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ศ2.1 ม.4-6/1-8

ศ2.2 ม.4-6/1-6

ศ3.1 ม.4-6/1-8

ศ3.2 ม.4-6/1-4

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจผลงาน แบบประเมิน

อาน คิดวิเคราะห และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย1 1                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต1 1 1

3.   มีวินัย1 1 1 1 1 1 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง 1 1 1 1 1 6.   มุงม่ันในการทำงาน1 1

7.   รักความเปนไทย1 1 1 1 1 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข1 1 1 1 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร1 1 1 1 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา1 1 1 1 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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