
รายละเอียดวิชา

วิชา ศิลปะ 3                                                          รหัสวิชา ศ13101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                                          ภาคเรียนที่ 1/2557        ครูผูสอน มิสอรทัย,มิสดวงพร,ม.วิรวรรธน

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

ศิลปะ

1. รูปราง รูปทรง
ศ 1.1 ป.3/1 บรรยายรูปราง  รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ

          งานทัศนศิลป

ป.3/3 จำแนกทัศนธาตุของส่ิงตางๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ

          งานทัศนศิลปโดยเนนเรื่องเสนสีรูปรางรูปทรงและพื้นผิว

ป.3/4 วาดภาพ ระบายสี ส่ิงของรอบตัว 

ป.3/5 มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุอุปกรณสรางสรรคงานปน

2. ทัศนธาตุ

    2.1 รูปรางรูปทรงกับงานทัศนศิลป

          (พฤกษศาสตร)

    2.2 รูปรางรูปทรงกับงานออกแบบ

           (ASEANและFSG)

ศ 1.1 ป.3.2 ระบุวัสดุอุปกรณที่ใชสรางผลงานเม่ือชมผลงานทัศนศิลป

ป.3/4 วาดภาพระบายสีส่ิงของรอบตัว

ป.3/9 ระบุและจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุที่เนนในงานทัศนศิลป

          นั้นๆ

ป.3/10 บรรยายลักษณะรูปราง รูปทรงในงานการออกแบบส่ิงตาง ๆ 

            ที่มีในบานและโรงเรียน

ดนตรี

1. เสียงและสัญลักษณของเสียง

    1.1 เสียงของเครื่องดนตรี

    1.2 สัญลักษณแทนรูปแบบจังหวะ

ศ 2.1 ป.3/1 ระบุรูปรางลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นและไดยินในชีวิต

          ประจำวัน และใชรูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียงและจังหวะ

          เคาะ

2. บทเพลงสำคัญและการขับรอง

    2.1 เพลงชาติ เพลงโรงเรียน

    2.2 การขับรองเด่ียว และ หมู

ศ 2.1 ป.3/2 บอกบทบาทหนาที่ของเพลงที่ไดยินและขับรอง บรรเลง

          ดนตรีงายๆ

3. การเคลื่อนไหวและเสียงดนตรี

    3.1 อารมณของบทเพลง

    3.2 คุณภาพเสียงรอง เสียงดนตรี

ศ 2.1 ป.3/3 เคลื่อนไหวทาทางสอดคลองกับอารมณของเพลงที่ฟงและ

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับรองของตนเอง 

          และผูอื่น

นาฏศิลป

1. การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ

    1.1 การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ

    1.2 การเคลื่อนไหวประกอบเพลง

          พระราชนิพนธ

    1.3 รำวงมาตรฐาน(ทองถิ่น)

ศ 3.1 ป.3/1 สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ ในสถานการณ

          ส้ัน ๆ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. ภาษานาฏศิลป

    2.1 ภาษาทา (ASEAN)

    2.2 นาฎยศัพท (ASEAN)

    2.3 การใชภาษาทาและนาฎยศัพท

          ประกอบการแสดง

ศ 3.1 ป.3/2 แสดงทาทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป

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.3/1,4

ศ 2.1 ป.3/1-2

2. สอบกลางภาค 1. ฝกปฏิบัติ

2. ชิ้นงาน

1. แบบสังเกตการปฏิบัติ

2. แบบประเมินชิ้นงาน

30 ศ 1.1 ป.3/3,9

ศ 2.1 ป.3/1-3

3. หลังกลางภาค 1. ใบงาน

2. ฝกปฏิบัติ

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ศ 1.1 ป.3/1,10

ศ 3.1 ป.3/1

4. สอบปลายภาค 1. ทดสอบ

2. ฝกปฏิบัติ

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

20 ศ 1.1 

ป.3/1,3-4,9-10

ศ 2.1 ป.2/1-4

ศ 3.1 ป.3/1-2

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

- -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย] ]                                               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 
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