
รายละเอียดวิชา

วิชา ศิลปะ 3                                                          รหัสวิชา ศ13101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                          ภาคเรียนที่ 2/2557        ครูผู้สอน มิสอรทัย,มิสดวงพร,ม.วิรวรรธน์

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

ศิลปะ

3. เครื่องมืองานศิลป์
ศ 1.1 ป.3.2 ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานเม่ือชมผลงานทัศนศิลป์

4. งานศิลป์ภาพสวย (เศรษฐกิจพอเพียง) ศ 1.1 ป.3/4 วาดภาพระบายสีส่ิงของรอบตัว

ป.3/6 วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง

          โดยใช้เส้นรูปร่างรูปทรงสีและพื้นผิว

ป.3/8 ระบุส่ิงที่ชื่นชมและส่ิงที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของ

          ตนเอง

5. งานปั้นเพลินใจ ศ 1.1 ป.3/5 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น

ป.3/7 บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ โดย

          เน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์

ป.3/8 ระบุส่ิงที่ชื่นชมและส่ิงที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของ

          ตนเอง

ป.3/9 ระบุและจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์

          นั้นๆ

6. ศิลปะท้องถิ่นน่ารู้ (ท้องถิ่น) ศ 1.2 ป.3/1 เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

ป.3/2 อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์

          ในท้องถิ่น

ดนตรี

4. ดนตรีในโอกาสพิเศษ

    4.1  งานรื่นเริงต่างๆ

    4.2  วันสำคัญต่างๆ

ศ 2.1 ป.3/7 นำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาสต่างๆได้อย่าง

          เหมาะสม

5. เอกลักษณ์ดนตรีท้องถิ่น

    5.1  เสียงร้องดนตรีท้องถิ่น

    5.2  ภาษาแะลวงดนตรีท้องถิ่น

ศ 2.2 ป.3/1 ระบุลักษณะเด่นและเอกลักาณ์ของดนตรีในท้องถิ่น

6. ดนตรีกับการดำเนินชีวิต

    6.1  ดนตรีในชีวิตประจำวัน

    6.2  ดนตรีในวาระสำคัญ

ศ 2.2 ป.3/2 ระบุความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิต

          ของคนในท้องถิ่น
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

นาฏศิลป์

3. เอกลักษณ์นาฏศิลป์ไทย

    3.1 เอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์

          ไทย

    3.2 ความสำคัญและที่มาของการ

          แสดงนาฏศิลป์ไทย (FSG)

    3.3 ส่ิงที่เคารพในการแสดงนาฏศิลป์

          ไทย

ศ 3.2 ป.3/2 ระบุส่ิงที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดง

          นาฏศิลป์

ป.3/3 อธิบายความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์

4. การแสดงพื้นบ้านส่ีภาค

    4.1  ลักษณะการแสดงนาฏศิลป์

           พื้นบ้านส่ีภาค(FSG)

ศ  3.2 ป.3/1 เล่าการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่น

5. บทบาทของผู้แสดงและผู้ชม

    5.1 บทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและ

          ผู้ชม

ศ  3.1

ศ  3.1

ป.3/3 เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม

ป.3/4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย

การวัดและประเมินผล

[ 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.3/2,4,6,8

ศ 2.1 ป.3/7

ศ 2.2 ป.3/1

ศ 3.2 ป.3/1-3

2. สอบกลางภาค 1. ฝึกปฏิบัติ

2. ชิ้นงาน

1. แบบสังเกตการปฏิบัติ

2. แบบประเมินชิ้นงาน

30 ศ 1.1 ป.3/2,4,6,8

ศ 2.1 ป.3/7

ศ 2.2 ป.3/1

ศ 3.2 ป.3/1-3

3. หลังกลางภาค 1. ใบงาน

2. ฝึกปฏิบัติ

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ศ 1.1 ป.3/5,7-9

ศ 1.2 ป.3/1-2

ศ 2.2 ป.3/2

ศ 3.1 ป.3/3-4

ศ 3.2 ป.3/1
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

4. สอบปลายภาค 1. ทดสอบ

2. ฝึกปฏิบัติ

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

20 ศ 1.1 ป.3/5,7-9

ศ 1.2 ป.3/1-2

ศ 2.2 ป.3/2

ศ 3.1 ป.3/3-4

ศ 3.2 ป.3/1

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 กษัตริย[์ [                                               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 
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