
รายละเอียดวิชา

วิชา ศิลปะ 6                                                          รหัสวิชา ศ16101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                           ภาคเรียนที่ 2/2557         ครูผู้สอน ม.กฤษฎา, มิสนิตยา, มิสดวงพร

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

ศิลปะ

3. ทัศนธาตุ

    3.1 จำแนกทัศนธาตุ เส้น สี รูปร่าง 

          รูปทรง พื้นผิว

    3.2 การจัดกลุ่มภาพ

ศ 1.1 ป.6/2 อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงาน

          ทัศนศิลป์ 

ป.6/3 สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติเป็น 3 มิติ  โดยใช้

          หลักการแสงเงาและน้ำหนัก  

4. วาดภาพระบายสี

    4.1 วาดภาพจากท้องถิ่น

    4.2 การวาดภาพจากความรู้สึกและ

          จินตนาการ

ศ 1.1

ศ 1.2

ป.6/7 สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ และภาพประกอบเพื่อ

          ถ่ายทอดความคิด เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ

ป.6/2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา

          ที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

ป.6/3 ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อ

          การสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล

ดนตรี

1. บรรยายความรู้สึก
ศ 2.1 ป.6/5 บรรยายความรู้สึกที่มีต่อเครื่องดนตรี

ป.6/6 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทำนอง  จังหวะการประสานเสียง  

          และคุณภาพของเพลงที่ฟัง

2. ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ ศ 2.2 ป.6/1 อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์

ป.6/2 จำแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน

ป.6/3 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น

นาฏศิลป์

1. บทบาทและหน้าที่ในงานนาฏศิลป์

    และการแสดง

ศ 3.1 ป.6/4 บรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการ

          ละครอย่างสร้างสรรค์

2. หลักการชมการแสดง ศ 3.1 ป.6/5 แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง

3. องค์ประกอบทางนาฏศิลป์และการ

    ละคร

ศ 3.1 ป.6/6 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับส่ิงที่

          ประสบในชีวิตประจำวัน

4. ความสำคัญของนาฏศิลป์และการ

    ละคร

ศ 3.2 ป.6/1 อธิบายส่ิงที่มีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร

5. การแสดงนาฏศิลป์และการละครใน

    วันสำคัญของโรงเรียน

ศ 3.2 ป.6/2 ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดง

          นาฏศิลป์และละคร 
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การวัดและประเมินผล

] 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.6/2-3

ศ 2.1 ป.6/6-5

ศ 3.1 ป.6/4-6

2. สอบกลางภาค 1. ฝึกปฏิบัติ

2. ชิ้นงาน

1. แบบสังเกตการปฏิบัติ

2. แบบประเมินชิ้นงาน

30 ศ 1.1 ป.6/2-3

ศ 2.1 ป.6/6-5

ศ 3.1 ป.6/4-6

3. หลังกลางภาค 1. ใบงาน

2. ฝึกปฏิบัติ

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ศ 1.1 ป.6/7

ศ 1.2 ป.6/2-3

ศ 2.2 ป.6/1-3

ศ 3.2 ป.6/1-2

4. สอบปลายภาค 1. ทดสอบ

2. ฝึกปฏิบัติ

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

20 ศ 1.1 ป.6/7

ศ 1.2 ป.6/2-3

ศ 2.2 ป.6/1-3

ศ 3.2 ป.6/1-2

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

- -

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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