
รายละเอียดวิชา

วิชา ศิลปะ 6                                                          รหัสวิชา ศ16101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                                           ภาคเรียนที่ 1/2557         ครูผูสอน ม.กฤษฎา, มิสนิตยา, มิสดวงพร

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

ศิลปะ

1. สี แสงเงา งานทัศนศิลป

   1.1 รูปรางรูปทรงในงานทัศนศิลป 

         ออกแบบ

   1.2 ทัศนศิลปในการออกแบบ

ศ 1.1 ป.6/1 ระบุสีคูตรงขามและอภิปรายเกี่ยวกับการใชสี คูตรงขามใน

          การถายทอดความคิดและอารมณ

ป.6/2 อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงาน 

          ทัศนศิลป

2. เทคนิคงานศิลปะและการใชวัสดุ

    อุปกรณการจัดองคประกอบภาพ

ศ 1.1 ป.6/4  สรางสรรคงานปน โดยใชหลักการเพิ่ม และลด  

ป.6/5  สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชหลักการของรูปและพื้นที่วาง

ดนตรี

1. ดนตรีหลากหลาย
ศ 2.1 ป.6/1 บรรยายเพลงที่ฟงโดยอาศัยองคประกอบดนตรีและศัพท

          สังคีต

2. บทบาทหนาที่เครื่องดนตรี ศ 2.1 ป.6/2 จำแนกประเภทและบทบาทหนาที่ เครื่องดนตรีไทย ดนตรี

          สากล  ที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ

3. เรียนรูงายงานดนตรี ศ 2.1 ป.6/3 อานเขียนโนตและเครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี

4. ขับรองอารมณดี ศ 2.1 ป.6/4 ใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงโนตบทเพลง

          ไทย  อัตราจังหวะสองชั้นโนตบทเพลงสากลในบันไดเสียง

นาฏศิลป

1. ประดิษฐทาทาง

ศ 3.1 ป.6/1 สรางสรรคการเคลื่อนไหวและการแสดง  โดยเนนการ

          ถายทอดลีลาหรืออารมณ

2. ออกแบบสรางสรรค ศ 3.1 ป.6/2 ออกแบบเครื่องแตงกายหรืออุปกรณประกอบการแสดง

          อยางงาย

3. นาฏศิลปและการละคร ศ 3.1 ป.6/3 แสดงนาฏศิลปและละครงาย ๆ 
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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.6/1-2

ศ 2.1 ป.6/1-2

2. สอบกลางภาค 1. ฝกปฏิบัติ

2. ชิ้นงาน

1. แบบสังเกตการปฏิบัติ

2. แบบประเมินชิ้นงาน

30 ศ 1.1 ป.6/4-5

ศ 2.1 ป.6/3-4

ศ 3.1 ป.6/1

3. หลังกลางภาค 1. ใบงาน

2. ฝกปฏิบัติ

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ศ 1.1 ป.6/4-5

ศ 3.1 ป.6/2-3

4. สอบปลายภาค 1. ทดสอบ

2. ฝกปฏิบัติ

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

20 ศ 1.1 ป.6/4

ศ 1.2 ป.6/5 

ศ 2.1 ป.6/1-4

ศ 3.1 ป.6/1-3

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

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร] ] ] ] 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา] ] ] ] 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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