
รายละเอียดวิชา

วิชา ศิลปะ 5                                                          รหัสวิชา ศ15101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                                           ภาคเรียนที่ 1/2557          ครูผูสอน มิสอรทัย, มิสนิตยา, มิสดวงพร

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

ศิลปะ

1. ส่ิงแวดลอมในงานทัศนศิลป

     

ศ 1.1 ป.5/1 บรรยายเกี่ยวกับ จังหวะ ตำแหนงของส่ิงตางๆ ที่ปรากฏใน

          ส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป 

ป.5/3 วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสง เงา น้ำหนักและวรรณะสี

2. งานสรางสรรคดวยงานวัสดุอุปกรณ ศ 1.1 ป.5/3 วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสง เงา น้ำหนัก และวรรณะของสี  

ป.5/4 สรางสรรคงานปนจาดกดินน้ำมันหรือดินเหนียวโดยเนนการ

          ถายทอดจินตนาการ 

ป.5/6 ระบุปญหาในการจัดองคประกอบศิลปและการส่ือความหมาย

          ในงานทัศนศิลป

3. แสงเงาน้ำหนัก

    - แสง เงาน้ำหนัก  วรรณะสี
ศ 1.1

ศ 1.2

ป.5/3 วาดภาพโดยใชเทคนิคของแสง เงา น้ำหนักและวรรณะสี

ป5/2  อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและ

          ภูมิปญญาในทองถิ่น 

ดนตรี

1. เพลงในอารมณ

ศ 2.1 ป.5/1  ระบุในการส่ือองคประกอบดนตรีในเพลงที่ใชอารมณ

2. ผสมผสานดนตรี ศ 2.1 ป.5/2  จำแนกลักษณะของเสียงขับรองและเครื่องดนตรีที่อยูใน

           วงดนตรีประเภทตางๆ 

ป.5/3  อาน เขียน โนตเครื่องหมายและสัญลักษณทาง ดนตรีไทย

           และสากล  เครื่องหมายและสัญลักษณ

3. สีสันการบรรเลง ศ 2.1 ป.5/4   ใชเครื่องดนตรี บรรเลงจังหวะและทำนอง

นาฏศิลป

1. นาฏศิลปไทยควรรู

ศ 3.1 ป.5/1 บรรยายองคประกอบนาฏศิลป

2. นาฏศิลปเบื้องตน ศ 3.1 ป.5/2 แสดงทาทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน

ป.5/3 แสดงนาฏศิลป  โดยเนนการใชภาษาทา  และนาฎยศัพทใน

         การส่ือความหมาย  และการแสดงออก

3. การละครนารู ศ 3.1 ป.5/4 มีสวนรวมในกลุมกับการเขียนเคาโครงเรื่องหรือบทละครส้ัน
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การวัดและประเมินผล

Z 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.5/1,3

ศ 2.1 ป.5/1

2. สอบกลางภาค 1. ฝกปฏิบัติ

2. ชิ้นงาน

1. แบบสังเกตการปฏิบัติ

2. แบบประเมินชิ้นงาน

30 ศ 1.1 ป.5/1,3

ศ 2.1 ป.5/2-4

3. หลังกลางภาค 1. ใบงาน

2. ฝกปฏิบัติ

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ศ 1.1 ป.5/3-4,6

ศ 3.1 ป.5/1-4

4. สอบปลายภาค 1. ทดสอบ

2. ฝกปฏิบัติ

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

20 ศ 1.1 ป.5/1,3

ศ 1.2 ป.5/2

ศ 2.1 ป.5/1-4

ศ 3.1 ป.5/1-4

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

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยZ Z                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตZ Z Z

3.   มีวินัยZ Z Z Z Z Z 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Z Z Z Z Z 6.   มุงม่ันในการทำงานZ Z

7.   รักความเปนไทยZ Z Z Z Z 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขZ Z Z Z 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารZ Z Z Z 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาZ Z Z Z 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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