
รายละเอียดวิชา

วิชา ศิลปะ 2                                                          รหัสวิชา ศ12101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                                          ภาคเรียนที่ 1/2557        ครูผูสอน มิสอรทัย,มิสดวงพร,ม.วิรวรรธน

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

ศิลปะ

1. ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

    1.1 รูปราง รูปทรงในธรรมชาติ

    1.2 การวาดภาพระบายสีภาพ

          ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ศ 1.1 ป.2/1 บรรยายรูปราง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2. ทัศนธาตุ

    2.1 เสน สี รูปรางรูปทรง และพื้นผิว

    2.2 การวาดภาพระบายสีตางๆโดยใช

          ทัศนธาตุที่เนนเสน รูปราง ภาพ

          สวนสนุก (ทองถิ่น)

ศ 1.1 ป.2/2 ระบุ ทัศนธาตุที่อยูในส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป โดยเนน

          เสน สี รูปรางและรูปทรง

3. งานสรางสรรค

    3.1 งานปน

    3.2 งานพิมพภาพใบไม(พฤกษศาสตร)

    3.3 สรางงาน 3 มิติ

    3.4 ภาพปะติด

    3.5 งานโครงสรางเคลื่อนไหว

ศ 1.1 ป.2/3 สรางงานทัศนศิลปตางๆโดยใชทัศนธาตุที่เนนเสน รูปราง

ป.2/4 มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุอุปกรณสรางงานทัศนศิลป3มิติ

ป.2/5 สรางภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ

ป.2/8 สรางสรรคงานทัศนศิลปเปนรูปแบบงานโครงสราง

          เคลื่อนไหว

ดนตรี

1. เสียงและคุณสมบัติของเสียง

    1.1 เสียงเครื่องดนตรี

    1.2 เสียงของมนุษย

ศ 2.1 ป.2/1 จำแนกแหลงกำเนิดของเสียงที่ไดยิน

2. การฝกโสตประสาท

    2.1 เทคนิคการใชหูฟง

    2.2 จินตนาการตามเสียง

ศ 2.1 ป.2/2 จำแนกคุณสมบัติของเสียง สูง-ต่ำ ดัง-เบา ยาว-ส้ัน ของดนตรี

3. สนุกกับดนตรี

    3.1 ความรูสึกกับการฟง

    3.2 การขยับรางกาย

ศ 2.1 ป.2/3 เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับเนื้อหา

          ของเพลง

4. เพลงไพเราะ

    4.1 การขับรอง

    4.2 การรองทำนองเพลง

ศ 2.1 ป.2/4 รองเพลงงายๆ ที่เหมาะสมกับวัย
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

นาฎศิลป

1. ลีลาการเคลื่อนไหว

    1.1 รูปแบบการเคลื่อนไหวรางกาย

    1.2 การประดิษฐทาประกอบเพลง

ศ 3.1 

 

ป.2/1  เคลื่อนไหวขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่

ป.2/2  แสดงการเคลื่อนไหวที่สะทอนอารมณของตนเองอยางอิสระ

2. การฝกนาฏศิลปเบื้องตน

    2.1 นาฏยศัพท

    2.2 ภาษาทา

    2.3 การใชนาฏยศัพทและภาษาทา  

          ประกอบจังหวะ

ศ 3.1 ป.2/3  แสดงทาทาง เพื่อส่ือความหมายแทนคำพูด

ป.2/4  แสดงทาทางประกอบจังหวะอยางสรางสรรค

การวัดและประเมินผล

^ 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.2/1-2

ศ 2.1 ป.2/1-2

2. สอบกลางภาค 1. ฝกปฏิบัติ

2. ชิ้นงาน

1. แบบสังเกตการปฏิบัติ

2. แบบประเมินชิ้นงาน

30 ศ 1.1 ป.2/1-2

ศ 2.1 ป.2/3-4

3. หลังกลางภาค 1. ใบงาน

2. ฝกปฏิบัติ

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ศ 1.1 ป.2/3-4

ศ 3.1 ป.2/1-2

4. สอบปลายภาค 1. ทดสอบ

2. ฝกปฏิบัติ

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

20 ศ 1.1 ป.2/3-4

ศ 2.1 ป.2/1-4

ศ 3.1 ป.2/1-4

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

- -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย̂ ^                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต^ ^ ^

3.   มีวินัย^ ^ ^ ^ ^ ^ 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง ^ ^ ^ ^ ^ 6.   มุงม่ันในการทำงาน^ ^

7.   รักความเปนไทย^ ^ ^ ^ ^ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข^ ^ ^ ^ 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร^ ^ ^ ^ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา^ ^ ^ ^ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

วก 103/56


