
รายละเอียดวิชา

วิชา ศิลปะ 1                                                          รหัสวิชา ศ11101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                                          ภาคเรียนที่ 1/2557        ครูผูสอน มิสอรทัย,มิสดวงพร,ม.วิรวรรธน

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

ศิลปะ

1. งานทัศนศิลป

    1.1 รูปราง รูปทรงในธรรมชาติ งาน

          ทัศนศิลปและงานออกแบบ

          (พฤกษศาสตร)

   1.2 การวาดภาพระบายสีส่ิงรอบตัว

          ส่ิงที่มนุษยสรางและธรรมชาติ

          สราง

ศ 1.1 ป.1/1 อภิปรายเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะและขนาดของส่ิงตาง ๆ 

          รอบตัวในธรรมชาติ และส่ิงที่มนุษยสรางข้ึน 

ป.1/2 บอกความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมรอบตัว

ป.1/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรูสึกของตนเอง

2. ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

    2.1 ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติรอบตัว

    2.2 การวาดภาพระบายสีตางๆ

          (ทองถิ่น)

ศ 1.1 ป.1/2 บอกความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมรอบตัว

ดนตรี

1. กำเนิดเสียง

    1.1 เสียงธรรมชาติ

    1.2 แหลงกำเนิดเสียง

ศ 2.1 ป.1/1 รูวาส่ิงตางๆ สามารถกอกำเนิดเสียงที่แตกตางกัน

2. เสียงดนตรี

    2.1 เสียงดัง-เบา

    2.2 ความเร็วของจังหวะ

ศ 2.1 ป.1/2 บอกลักาณะของเสียงดังเบาและความชาเร็วของจังหวะ

3. ทองกลอน รองเพลง

    3.1 การอานบทกลอน

    3.2 การรองเพลง

ศ 2.1 ป.1/3 ทองกลอน รองเพลงงายๆ

4. รอง - เตนประกอบเพลง

    4.1 การเคาะจังหวะ

    4.2 เคลื่อนไหวประกอบบทเพลง

ศ 2.1 ป.1/4 มีสวนรวมในกิจกรรมดนตรีอยางสนุกสนาน
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

นาฎศิลป

1. เคลื่อนไหวดีมีทีทา

   1.1 การแสดงทาทางเลียนแบบคน

         และสัตว

   1.2 การแสดงทาทางเลียนแบบ

         ธรรมชาติและส่ิงของ  (ทองถิ่น)

ศ 3.1  ป.1/1  เลียนแบบการเคลื่อนไหว

2. รองรำทำทา

    2.1 ภาษาทาเบื้องตน  (ASEAN)

    2.2 การแสดงทาทางประกอบเพลง

          เกี่ยวกับสัตว

ศ 3.1 ป.1/2  แสดงทาทางงาย ๆ เพื่อส่ือความหมายแทนคำพูด

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ใบงาน

2. ฝกปฏิบัติ

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ศ 1.1 ป.1/1-2

ศ 2.1 ป.1/1-2

2. สอบกลางภาค 1. ฝกปฏิบัติ

2. ชิ้นงาน

1. แบบสังเกตการปฏิบัติ

2. แบบประเมินชิ้นงาน

30 ศ 1.1 ป.1/1-2,5

ศ 2.1 ป.1/3-4

3. หลังกลางภาค 1. ใบงาน

2. ฝกปฏิบัติ

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ศ 1.1 ป.1/1-2

ศ 3.1 ป.1/1-2

4. สอบปลายภาค 1. ทดสอบ

2. ฝกปฏิบัติ

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

20 ศ 1.1 ป.1/1-2,5

ศ 2.1 ป.1/1-4

ศ 3.1 ป.1/1-2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

การสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ การสังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ใบงาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

วก 103/56



คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยU U                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตU U U

3.   มีวินัยU U U U U U 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง U U U U U 6.   มุงม่ันในการทำงานU U

7.   รักความเปนไทยU U U U U 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขU U U U 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารU U U U 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาU U U U 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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