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หลักสู ตรสุ นทรีย์ ขับร้ องอังกฤษ
ชื อหลักสู ตร
หลักสู ตร Musical Education

ระดับชัน M1 – P6

20 ชัวโมง

1 วัตถุประสงค์
1. For Ss to learn singing pronunciation
2. The Ss can learn the basic musical fundamentals
3. The Ss can perform holistically in public places
2 เป้ าหมาย
1. After a term, the Ss can be able to sing and perform in public performance
3 เนือหา/สาระ
1. learning and teaching voice, singing, stage performance
4 ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ชัวโมงที 1. Orientation, Introductory: Theory of music, Introduction to basic performance
ชัวโมงที 2. The history of early music and musicians, Early beginnings and origins
ชัวโมงที 3. Different musical genres, Diversifications, Classification of musical type
ชัวโมงที 4. The study of basic so-fa syllables / chord study
ชัวโมงที 5. Exercises on notes and chords / Testing and applications
ชัวโมงที 6. Voice range and placement / Voice integration / Voice exercises / routines
ชัวโมงที 7. Song study: Song to learn, Choosing song to interpret
ชัวโมงที 8. Language learning, Intonations and song dictions
ชัวโมงที 9. Enunciation practice/Long vowels and short vowels in song
ชัวโมงที 10. Public musical performance
ชัวโมงที 11. Step-by-step lyrical study/ Rhythm and tone details
ชัวโมงที 12. Singing with and without (Acapella) instrumental accompaniment
ชัวโมงที 13. Singing repetitions/correcting details on the song/ applying formative-informal assessment
ชัวโมงที 14. Proper gestures and stage ethics-Dos and Don’ts on stage
ชัวโมงที 15. Group orchestration/Voice polishing/Group performance assessment
ชัวโมงที 16. Individual voice/Lyrical and performance test/Feedback/Enhancement study
ชัวโมงที 17. Performance practice, polishing in gesture, group dynamics, song modification
ชัวโมงที 18. Program plotting/Rehearsal for the grand performance
ชัวโมงที 19. Grand rehearsal/Stage performance level
ชัวโมงที 20. Public performance/Musical concerts/repertoire/Anecdotal/Final Examination and Evaluation: Public musical performance a. Christmas program b. Sch
5 การวัดผลประเมินผล
5.1 ด้านความรู้
1 memorization of English words and comprehension on the meaning of song sentences
5.2 ด้านกระบวนการ
1 Singing, recall, synthesizing and performances
5.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1 respect and obedience to the teacher
โรงเรี ยนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

