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รายละเอียดวิชา 

วิชา ศิลปะ 1                                                          รหัสวิชา ศ11101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                         ภาคเรียนที่ 2 / 2557       ครูผู้สอน มิสอรทัย,มิสดวงพร,ม.วิรวรรธน์ !

!

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

ศิลปะ 

3.  วัสดุอุปกรณ์ 

     3.1  งานปั้น การใช้วัสดุอุปกรณ์ใน 

            การปั้น 

     3.2  การใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน  

            ทัศนศิลป์

ศ 1.1 ป.1/3 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์

4.  การทดลองสีต่างๆ    

     (ASEAN)

ศ 1.1 ป.1/4 สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิคง่าย ๆ

5.  ทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ศ 1.2 ป.1/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

ดนตร ี

5.  เพลงในชีวิตประจำวัน 

     5.1  เพลงกล่อมเด็ก 

     5.2  เพลงสำคัญ (เพลงชาติไทย  เพลง 

            สรรเสริญพระบารมี) 

     5.3  บทเพลงประกอบการละเล่น 

     5.4  เพลงอื่นๆ

!
ศ 2.1

!
ป.1/5 บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

6.  บทเพลงท้องถิ่น 

     6.1  ที่มาของบทเพลงท้องถิ่น

ศ 2.2 ป.1/1 เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น 

7.  เพลงท้องถิ่นไทย 

     7.1  ความน่าสนใจของเพลงท้องถิ่น

ศ 2.2 ป.1/2 ระบุส่ิงที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น

นาฎศิลป์ 

3.  สนุกสนานกับการละเล่น   

     3.1 การละเล่นของเด็กไทย  

           (พฤกษศาสตร์)

ศ 3.2  ป.1/1  ระบุและเล่นการละเล่นของเด็กไทย

4.  การแสดงกับผู้ชม 

     4.1  นาฏศิลป์สำหรับเยาวชน 

     4.2  การบอกส่ิงที่ตนชอบจากการดู 

            หรือร่วมแสดง   

     4.3  การเป็นผู้ชมที่ดี (FSG)

ศ 3.1 !
ศ 3.2

ป.1/3  บอกส่ิงที่ตนเองชอบจากการดูหรือร่วมการแสดง !
ป.1/2  บอกส่ิงที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์
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การวัดและประเมินผล 

 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน) 

!
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก !
สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ใบงาน 

2. ฝึกปฏิบัติ 

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน 

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ศ 1.1 ป.1/3-4 

ศ 2.1 ป.1/5 

ศ 3.2 ป.1/1

2. สอบกลางภาค 1. ฝึกปฏิบัติ 

2. ชิ้นงาน

1. แบบสังเกตการปฏิบัติ 

2. แบบประเมินชิ้นงาน

30 ศ 1.1 ป.1/3-4 

ศ 2.1 ป.1/5 

ศ 2.1 ป.1/1 

ศ 3.2 ป.1/1

3. หลังกลางภาค 1. ใบงาน 

2. ฝึกปฏิบัติ 

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน 

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ศ 1.2 ป.1/1 

ศ 2.2 ป.1/1-2 

ศ 3.1 ป.1/3 

ศ 3.2 ป.1/2

4. สอบปลายภาค 1. ทดสอบ 

2. ฝึกปฏิบัติ

1. แบบทดสอบ 

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

20 ศ 1.2 ป.1/1 

ศ 2.2 ป.1/1-2 

ศ 3.1 ป.1/3 

ศ 3.2 ป.1/2

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

การสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ การสังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ใบงาน แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -
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