
รายละเอียดวิชา

วิชา ศิลปะ 4                                                          รหัสวิชา ศ14101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                                           ภาคเรียนที่ 1/2557          ครูผูสอน มิสอรทัย, มิสนิตยา, มิสดวงพร

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

ศิลปะ

1.  ทัศนธาตุกับงานศิลป

     1.1 รูปราง รูปทรง

     1.2 ทัศนธาตุ   (ASEAN และ FSG)

ศ 1.1 ป.4/1 เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ

          ส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป

ป.4/2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีเย็นที่มีตอ

          อารมณของมนูษย

ป.4/3 จำแนกทัศนธาตุของส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดลอมและ

          งานทัศนศิลปโดยเนนเรื่องเสนสีรูปรางรูปทรงพื้นผิวและ

          พื้นที่วาง

2.  สนุกกับงานศิลป

     2.1 วรรณะสีกับงานศิลป  

            (พฤกษศาสตร)

     2.2 ภาพพิมพสวยงาม

ศ 1.1 ป.4/2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีเย็นที่มีตอ

          อารมณของมนูษย

ป.4/4 มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุอุปกรณสรางสรรคงานพิมพ

          ภาพ

ป.4/7 วาดภาพระบายสีโดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นถายทอด

          ความรูสึกและจินตนาการ

ป.4/9 เลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณความรูสึกในการสราง

         งานทัศนศิลป

ดนตรี

1.  ดนตรีนารู

ศ 2.1 ป.4/1 บอกประโยคเพลงอยางงาย   

ป.4.2 จำแนกประเภทของเครื่องดนตรีเสียงของเครื่องดนตรีแตละ

          ประเภทที่ใชในการฟง

2.  เครื่องดนตรี ศ 2.1 ป.4/3 ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ข้ึนลงงายๆของทำนอง รูปแบบ 

          จังหวะในเพลงที่ฟง  

3.  โนตดนตรีไทย – สากล ศ 2.1 ป.4/4 อานเขียนโนต ดนตรีไทย  ดนตรีสากล

ป.4/5 รองเพลงโดยใชชวงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง

4.  เครื่องดนตรี ศ 2.1 ป.4/6 ใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัย

5.  บทเพลงไพเราะ ศ 2.1 ป.4/7 ระบุวาดนตรีสามารถใชในการส่ือเรื่องราว

นาฏศิลป

1.  พื้นฐานนาฏศิลป

ศ 3.1 ป.4/1 ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลปและการละครที่ใชส่ือ

          ความหมายและอารมณ

ป.4/2 ใชภาษาทาและนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครงาย ๆ ใน

          การถายทอดเรื่องราว
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2.  ทาประกอบเพลงและศัพทการละคร

     ไทย

ศ 3.1 ป.4/3 แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะตาง ๆ ตามความคิดของตน

ป.4/4 แสดงนาฏศิลปเปนคูและหมู

3.  การละครเบื้องตน ศ 3.1 ป.4/5 เลาส่ิงที่ชื่นชอบในการแสดง  โดยเนนจุดสำคัญของเรื่อง  และ

          ลักษณะเดนของตัวละคร

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.4/1-3

ศ 2.1 ป.4/1-3

2. สอบกลางภาค 1. ฝกปฏิบัติ

2. ชิ้นงาน

1. แบบสังเกตการปฏิบัติ

2. แบบประเมินชิ้นงาน

30 ศ 1.1 ป.4/2,7,9

ศ 2.1 ป.4/4-7

3. หลังกลางภาค 1. ใบงาน

2. ฝกปฏิบัติ

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ศ 1.1 ป.4/4-6,8

ศ 3.1 ป.4/1-3

4. สอบปลายภาค 1. ทดสอบ

2. ฝกปฏิบัติ

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

20 ศ 1.1 ป.4/1-4

ศ 2.1 ป.4/1-7

ศ 3.1 ป.4/1-3

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

- -

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
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สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร\ \ \ \ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา\ \ \ \ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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