
รายละเอียดวิชา

วิชา ศิลปะ 4                                                          รหัสวิชา ศ14101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                           ภาคเรียนที่ 2/2557          ครูผู้สอน มิสอรทัย, มิสนิตยา, มิสดวงพร

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

ศิลปะ

2.  สนุกกับงานศิลป์

     2.3   ภาพสวยงามตามจินตนาการ

    

ศ 1.1 ป.4/5 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพ

          ระบายสี

ป.4/6 บรรยายลักษณะของภาพ โดยเน้นเรื่องการจัดระยะความลึก 

          น้ำหนักและแสงเงาในภาพ

ป.4/8 เปรียบเทียบความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์

          ของตนเองและบุคคลอื่น

ป.4/9 เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการสร้าง

         งานทัศนศิลป์

3.  ศิลปะท้องถิ่น

     3.1  ศิลปะกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

            (เศรษฐกิจพอเพียง)

     3.2  ท้องถิ่นไทย ศิลปะไทย

ศ 1.2 ป.4/1 ระบุและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในเหตุการณ์และ

          งานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่น

ป.4/2 บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ

ดนตรี

6.  วิถีชีวิตกับเพลงท้องถิ่น

ศ 2.2 ป.4/1 บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนใน

          ดนตรีและเพลงท้องถิ่น

7.  คุณค่างานดนตรี ศ 2.2 ป.4/2 ระบุความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี  

นาฏศิลป์

4.  พื้นเมืองเรื่องสร้างสรรค์

     4.1  ประวัติความเป็นมานาฏศิลป์

     4.2  การเปรียบเทียบนาฏศิลป์

     4.3  จังหวะพื้นเมือง

ศ 3.2 ป. 4/1  อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือชุดการแสดง

            อย่างง่าย  ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียน  

            และการแสดงนาฏศิลป์

ป.4/2  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจาก

           วัฒนธรรมอื่น

5.  รู้คุณค่าและประเพณีไทย

5.1  คุณค่าด้านความงามของนาฏศิลป์

       ไทย

5.2  ประเพณีการทำความเคารพ

    5.3  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

ศ 3.2 ป.4/3 อธิบายความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและ

          การแสดงนาฏศิลป์

ป.4/4 ระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์
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การวัดและประเมินผล

Z คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   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.4/5-6,8-9

ศ 2.2 ป.4/1

ศ 3.2 ป.4/1-2

2. สอบกลางภาค 1. ฝึกปฏิบัติ

2. ชิ้นงาน

1. แบบสังเกตการปฏิบัติ

2. แบบประเมินชิ้นงาน

30 ศ 1.1 ป.4/5-6,8-9

ศ 2.2 ป.4/1

ศ 3.2 ป.4/1-2

3. หลังกลางภาค 1. ใบงาน

2. ฝึกปฏิบัติ

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ศ 1.2 ป.4/1-2

ศ 2.2 ป.4/2

ศ 3.2 ป.4/3-4

4. สอบปลายภาค 1. ทดสอบ

2. ฝึกปฏิบัติ

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

20 ศ 1.2 ป.4/1-2

ศ 2.2 ป.4/2

ศ 3.2 ป.4/3-4

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 กษัตริยZ์ Z                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริตZ Z Z

3.   มีวินัยZ Z Z Z Z Z 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง Z Z Z Z Z 6.   มุ่งม่ันในการทำงานZ Z

7.   รักความเป็นไทยZ Z Z Z Z 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขZ Z Z Z 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสารZ Z Z Z 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหาZ Z Z Z 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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