
รายละเอียดวิชา

วิชา ศิลปะ 2                                                          รหัสวิชา ศ12101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก

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

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

ศิลปะ

4. การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวและ

    การบรรยายเล่าเรื่อง

ศ 1.1 ป.2/6  วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง

           และเพื่อนบ้าน

ป.2/7  เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงส่ิงที่มองเห็น รวมถึง

           เนื้อหาเรื่องราว

5. งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันและ

    ท้องถิ่น (การแต่งกาย ASEAN)

    5.1 การสร้างงานจากวัสดุอุปกรณ์ใน

          ท้องถิ่น (การสาน)

ศ 1.2 ป.2/1 บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

ป.2/2 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆในท้องถิ่นโดย

          การเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

ดนตรี

5. เพลงปลุกใจ

    5.1 ความหมายความสำคัญของเพลง

    5.2 เพลงสอนใจ

ศ 2.1 ป.2/5 บอกความหมายและความสำคัญของเพลงที่ได้ยิน

6. ลักษณะเพลงท้องถิ่น

    6.1 ลักษณะของเสียงร้อง

    2.2 ลักษณะของเสียงดนตรี

ศ 2.2 ป.2/1 บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลง

          ท้องถิ่นโดยใช้คำง่ายๆ

7. ดนตรีกับวันสำคัญ

    7.1 เพลงสำคัญในโรงเรียน

    3.2 เพลงสำคัญของชาติ

ศ 2.2 ป.2/2  แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี

นาฎศิลป์

3. การละเล่นพื้นบ้าน

    3.1  การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย

           (พฤกษศาสตร์)

    3.2  ตัวอย่างการละเล่นพื้นบ้าน 

           (ท้องถิ่น)

    3.3  ประโยชน์ของการละเล่นพื้นบ้าน

ศ 3.2 ป.2/1  ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้าน

ป.2/2  เชื่อมโยงส่ิงที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับส่ิงที่พบเห็น

           ในการดำรงชีวิตของคนไทย

ป.2/3  ระบุส่ิงที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน

4. มารยาทการชมการแสดง

    4.1 มารยาทที่ดีในการชมการแสดง

    4.2 ส่ิงที่ไม่ควรปฏิบัติในการชมการ

          แสดง

ศ 3.1 ป.2/5  ระบุมารยาทในการชมการแสดง
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การวัดและประเมินผล

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

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.2/6-7

ศ 2.1 ป.2/5

ศ 2.2 ป.2/1

ศ 3.2 ป.2/1-3

2. สอบกลางภาค 1. ฝึกปฏิบัติ

2. ชิ้นงาน

1. แบบสังเกตการปฏิบัติ

2. แบบประเมินชิ้นงาน

30 ศ 1.1 ป.2/6-7

ศ 2.1 ป.2/5

ศ 2.2 ป.2/1

ศ 3.1 ป.2/5

ศ 3.2 ป.2/1-3

3. หลังกลางภาค 1. ใบงาน

2. ฝึกปฏิบัติ

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ศ 1.2 ป.2/1-2

ศ 2.2 ป.1/1-2

ศ 3.1 ป.2/5

ศ 3.2 ป.2/1-3

4. สอบปลายภาค 1. ทดสอบ

2. ฝึกปฏิบัติ

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

20 ศ 1.2 ป.2/1-2

ศ 2.2 ป.1/1-2

ศ 3.1 ป.2/5

ศ 3.2 ป.2/1-3

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

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริยX์ X                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริตX X X

3.   มีวินัยX X X X X X 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง X X X X X 6.   มุ่งม่ันในการทำงานX X

7.   รักความเป็นไทยX X X X X 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขX X X X 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก
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สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสารX X X X 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหาX X X X 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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