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หลกัสูตรโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดบัประถมศึกษา 
   รายวชิาพืน้ฐาน 
                  ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ                                                 จ  านวน    ๘๐   ชัว่โมง     
                 ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ                                                 จ  านวน    ๘๐   ชัว่โมง     
                 ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ                                                 จ  านวน    ๘๐   ชัว่โมง     
                 ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ                                                 จ  านวน    ๘๐   ชัว่โมง     
                 ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ                                                 จ  านวน    ๘๐   ชัว่โมง     
                 ศ ๑๖๑๐๑   ศิลปะ                                                 จ  านวน    ๘๐   ชัว่โมง     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ                                             สาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑                                                                                                  เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง/ปี 
 

ศึกษาและเรียนรู้การสร้างงานทศันศิลป์เก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะ ขนาดของส่ิงต่างๆ รอบตวัใน
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทกัษะพื้นฐานในการใช้วสัดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานทศันศิลป์ ศึกษา      ส่ิง
ต่างๆ ท่ีสามารถก่อก าเนิดเสียง ลกัษณะของเสียงดงั – เบา ความชา้ – เร็วของจงัหวะ ความเก่ียวขอ้งของบท
กลอน  เพลงง่ายๆ รู้ส่ิงต่างๆ ท่ีสามารถก่อก าเนิดเสียง บอกลกัษณะของเสียง ดงั – เบา  ความช้าเร็วของ
จงัหวะ ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ เล่าถึงเพลงในทอ้งถ่ิน  เขา้ใจและแสดงการเคล่ือนไหว ท่าทางง่ายๆ  
เพื่อส่ือความหมายแทนค าพูด ส่ิงท่ีตนเองชอบจากการดูหรือร่วมการแสดง  การละเล่นของเด็กไทย  ส่ิงท่ี
ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์ 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิต การฝึก
ปฎิบติัดว้ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การวพิากษ ์วจิารณ์ผลงานของตนเองและผูอ่ื้น  
 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของความสวยงามตามธรรมชาติ  เกิดความรู้สึกช่ืนชมธรรมชาติ  สามารถคิดและ
แสดงความรู้สึกจากการรับรู้ความงาม  ความเพลิดเพลิน  เกิดความมัน่ใจในตนเองในการสร้างงานทศันศิลป์ 
รักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เห็นความส าคญัของเพลงไทยเกิดความรู้สึกช่ืนชมเพลงไทย น ากิจกรรมของ
เพลงไปใชเ้พื่อความเพลิดเพลินได ้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย รักความเป็นไทย  เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์
ไทย   
 
ตัวช้ีวดั 
ศ ๑.๑      ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕ 
ศ ๑.๒     ป.๑/๑ 
ศ ๒.๑     ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕  
ศ ๒.๒    ป.๑/๑,ป.๑/๒ 
ศ ๓.๑      ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕  
ศ ๓.๒    ป.๑/๑ 
รวมทั้งหมด      ๑๘     ตัวช้ีวดั 
 
 
 



๗๖ 

 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ                                           สาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                                                                                               เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง/ปี 
  

ศึกษารูปร่าง รูปทรง  เส้น สี งานทศันศิลป์ประเภทต่างๆ วสัดุ อุปกรณ์สร้างงานทศันศิลป์  ๓  มิติ  
ภาพปะติดจากกระดาษ  การวาดภาพถ่ายทอดเร่ืองราว  เน้ือหาเร่ืองราว ในงานทศันศิลป์งานโครงสร้าง
เคล่ือนไหว งานทศันศิลป์ในชีวิตประจ าวนั  ความส าคญัของงานทศันศิลป์ในชีวิตประจ าวนัและใน
ท้องถิ่น ศึกษาสีสันของเสียงเคร่ืองดนตรี เสียงมนุษย ์ การฝึกโสตประสาท การจ าแนกเสียง  การ
เคล่ือนไหวประกอบเน้ือหาในบทเพลงการเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบเพลง  การขบัร้อง  ความหมายและ
ความส าคญัของเพลงท่ีได้ยิน  บทเพลงในทอ้งถ่ิน  กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  เขา้ใจการเคล่ือนไหว    
อย่างมีรูปแบบ  การประดิษฐ์ท่าจากการเคล่ือนไหว  เพลงเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม  หลกัและวิธีการปฏิบติั
นาฏศิลป์  การใชภ้าษาท่าและนาฏศพัท ์ มารยาทในการชมการแสดง  การละเล่นพื้นบา้น 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิต การฝึก
ปฎิบติัดว้ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การวพิากษ ์วจิารณ์ผลงานของตนเองและผูอ่ื้น  
 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของความสวยงามตามธรรมชาติ  เกิดความรู้สึกช่ืนชมธรรมชาติ  สามารถคิดและ
แสดงความรู้สึกจากการรับรู้ความงาม  ความเพลิดเพลินเกิดความมัน่ใจในตนเองในการสร้างงานทศันศิลป์ 
และรักษธ์รรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  เห็นความส าคญั และคุณค่าของเพลงไทย  เพลงสากลและน ากิจกรรม
การฟังเพลง  การร้องเพลงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดด้ว้ยความเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  รัก
ความเป็นไทย  เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์ไทย  
 
ตัวช้ีวดั 
ศ ๑.๑        ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔,ป.๒/๕,ป.๒/๖,ป.๒/๗,ป.๒/๘      
ศ ๑.๒       ป.๒/๑,ป.๒/๒ 
ศ ๒.๑       ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔,ป.๒/๕      
ศ ๒.๒      ป.๒/๑,ป.๒/๒ 
ศ ๓.๑       ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔,ป.๒/๕       
ศ ๓.๒      ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓ 
รวมทั้งหมด     ๒๕     ตัวช้ีวัด 
 
 



๗๗ 

 
 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ                                                         สาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓                                                                                                 เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง/ปี 
 
             ศึกษารูปร่าง  รูปทรง ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงาน
ทศันศิลป์  เหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทศันศิลป์ ทศันธาตุของส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  
และงานทศันศิลป์  เส้น สี  รูปร่าง  รูปทรง  และพื้นผิว  ทกัษะพื้นฐานในการสร้างสรรคง์านป้ัน  วาดภาพ
ระบายสีส่ิงของรอบตวั และงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถ่ิน รูปร่างลกัษณะของเคร่ืองดนตรีท่ีพบในชีวติประจ าวนั  สัญลกัษณ์แทนคุณสมบติัของเสียง  บทบาท
หนา้ท่ีของเพลงส าคญั  การขบัร้องเด่ียวและหมู่ โดยมีเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงการเคล่ือนไหวตามอารมณ์
ของเพลงและการใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ  เอกลกัษณ์ของดนตรีในทอ้งถ่ิน  ดนตรีกบัการด าเนินชีวิตใน
ทอ้งถ่ิน  การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ  หลกัและวิธีการปฏิบติันาฏศิลป์  ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์  
หลกัในการชมการแสดง  การบูรณาการนาฏศิลป์กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน  การแสดงนาฏศิลป์พื้นบา้นใน
ทอ้งถ่ินของตน 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิต การฝึก
ปฎิบติัดว้ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การวพิากษ ์วจิารณ์ผลงานของตนเองและผูอ่ื้น  
 เพื่อให้เขา้ใจเห็นคุณค่าความงามของธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ศิลปะของไทยศิลปะทอ้งถ่ิน  เกิด
ความรู้สึกช่ืนชม  ภาคภูมิ และเห็นคุณค่าความเป็นไทย เห็นความส าคญัของดนตรีไทย  ดนตรีทอ้งถ่ิน  มี
ความมัน่ใจในการแสดงออกดา้นดนตรี นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง รักความเป็นไทย และด ารง
รักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
ตัวช้ีวดั 
ศ ๑.๑         ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐    
ศ ๑.๒       ป.๓/๑,ป.๓/๒ 
ศ ๒.๑      ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗  
ศ๒.๒       ป.๓/๑,ป.๓/๒ 
ศ ๓.๑       ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕   
ศ ๓.๒      ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓ 
รวมทั้งหมด     ๒๙      ตัวช้ีวดั 
 



๗๘ 

 
 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
  

ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ                                           สาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔                                                                                               เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง/ปี 
 

ศึกษาลักษณะเส้น สี รูปร่าง รูปทรง  พื้นผิว และพื้นท่ีว่างในธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อมและงาน
ทศันศิลป์  อิทธิพลสีวรรณะอุ่น  วรรณะเยน็และการเลือกใช้สีในการสร้างงานทศันศิลป์ท่ีมีต่ออารมณ์ของ
มนุษย ์  การใช้วสัดุ  อุปกรณ์  สร้างงานพิมพภ์าพและการวาดภาพระบายสี  การจดัระยะความลึก  น ้ าหนกั
และแสงเงาในการวาดภาพ ความเหมือนและความแตกต่างในงานทศันศิลป์ ในดา้นความรู้สึก  ท่ีถ่ายทอดใน
งานทศันศิลป์ และศึกษางานทศันศิลป์จากวฒันธรรมต่าง ๆ และทอ้งถ่ิน   ศึกษาเพลง  ประโยคเพลงอย่าง
ง่าย  เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในเพลงท่ีฟังทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน – ลงง่ายๆของท านอง  รูปแบบจงัหวะและ
ความเร็วของจงัหวะเพลงท่ีฟัง  ศึกษาโนต้ดนตรีไทย และสากล  ทกัษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ี
ใชส่ื้อความหมายและอารมณ์  ภาษาท่าและนาฏศพัทห์รือศพัทท์างการละครง่ายๆ  ในการถ่ายทอดเร่ืองราว  
การเคล่ือนไหวในจงัหวะต่างๆตามความคิดของตน นาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่  ช่ืนชอบในการแสดงโดยเน้น
จุดส าคญัของเร่ืองและลกัษณะเด่นของตวัละครประวติัความเป็นมาของนาฏศิลป์  หรือชุดการแสดงอย่าง
ง่ายๆ  การแสดงนาฏศิลป์กบัการแสดงท่ีมาจากวฒันธรรมอ่ืน  ความส าคญัของการแสดงความเคารพในการ
เรียนและการแสดงนาฏศิลป์  เหตุผลท่ีควรรักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิต การฝึก
ปฎิบติัดว้ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การวพิากษ ์วจิารณ์ผลงานของตนเองและผูอ่ื้น  
 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่า ความงามของศิลปะไทย  ศิลปะทอ้งถ่ิน ศิลปะสากล เกิดความรู้สึกช่ืนชมในความ
งามของธรรมชาติและภาคภูมิใจในความงาม ความประณีตศิลปะของไทยศิลปะทอ้งถ่ิน  มองเห็นความ
แตกต่างของศิลปะไทย ศิลปะสากล ช่ืนชมภูมิใจรักษาศิลปะไทยไว้และยอมรับค าติชมและแก้ไข
ขอ้บกพร่อง  เห็นความส าคญัและคุณค่าของเพลงไทย เพลงสากล  เขา้ใจในอารมณ์เพลง  สามารถแสดง
ความรู้สึกจากการรับรู้ความไพเราะของเพลง  น ากิจกรรมการฟังเพลงไปใช้ในชีวิตประจ าวนัไดด้ว้ยความ
เพลิดเพลิน  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์ไทย  
 
ตัวช้ีวดั 
ศ ๑.๑       ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖,ป.๔/๗,ป.๔/๘,ป.๔/๙     
ศ ๑.๒     ป.๔/๑,ป.๔/๒ 
ศ ๒.๑      ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖,ป.๔/๗   



๗๙ 

 
ศ ๒.๒     ป.๔/๑,ป.๔/๒ 
ศ ๓.๑      ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔,ป.๔/๕   
ศ ๓.๒     ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔ 
รวมทั้งหมด     ๒๙      ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ                                                          สาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๕                                                                                                  เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง/ปี 
 
  ศึกษาเก่ียวกบัจงัหวะต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดลอ้มและงานศิลป์ ความแตกต่าง
ระหว่างงานทศันศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ดว้ยวสัดุอุปกรณ์และวิธีท่ีต่างกนั วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสงเงา 
น ้ าหนกั และวรรณะสี งานป้ันจากดินน ้ ามนัหรือดินเหนียว งานพิมพภ์าพ การจดัวางต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ 
ในภาพ องคป์ระกอบดนตรีในเพลงท่ีใชใ้นการส่ืออารมณ์ ลกัษณะของเสียงขบัร้องและเคร่ืองดนตรีท่ีอยู ่ใน
วงดนตรีประเภทต่าง ๆ ศึกษาโนต้ดนตรีไทยและสากล ๕ ระดบัเสียง เคร่ืองดนตรีท่ีท าจงัหวะและท านอง 
เพลงไทยหรือเพลงสากลท่ีเหมาะสมกบัวยั องคป์ระกอบนาฏศิลป์ ท่าทางประกอบเพลงหรือเร่ืองราวตาม
ความคิดของตน การใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัทใ์นการส่ือความหมายและการแสดงออก การเขียนเคา้โครง
เร่ืองหรือบทละครสั้น ๆ การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการชมการแสดง การแสดง
ประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละทอ้งถ่ินนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบา้นท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมและประเพณี 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิต การฝึก
ปฎิบติัดว้ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การวพิากษ ์วจิารณ์ผลงานของตนเองและผูอ่ื้น  

เพื่อใหเ้ขา้ใจเห็นคุณค่าของความงามของธรรมชาติ ศิลปะของไทย ศิลปะทอ้งถ่ิน ศิลปะสากลเกิด
ความรู้สึกช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและภาคภูมิใจในความงาม  ความประณีตของไทยศิลปะทอ้งถ่ิน 
มองเห็นความแตกต่างของศิลปะไทย ศิลปะสากล ช่ืนชมภูมิใจรักษาศิลปะไทยไวแ้ละยอมรับค าติชมและ
แกไ้ขขอ้บกพร่อง เห็นความส าคญัและคุณค่าของเพลงไทย เพลงสากลเกิดความช่ืนชมในการร้องเพลง ฟัง
เพลง น ากิจกรรมการฟังเพลงและการร้องเพลงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัดว้ยความเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ไทย เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์ไทย สามารถประยุกตน์าฏศิลป์และละครของไทยให้เหมาะสมกบั
สภาพปัจจุบนัและด ารงรักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ไทย 

 
 

   ตัวช้ีวดั 
   ศ ๑.๑        ป.๕/๑ , ป.๕/๒,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔,ป.๕/๕ ,ป.๕/๖,ป.๕/๗ 
   ศ ๑.๒       ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 
   ศ ๒.๑       ป.๕/๑ , ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ ,ป.๕/๕ ,ป.๕/๖ ,ป.๕/๗ 
   ศ ๒.๒      ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 
   ศ ๓.๑       ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ ,ป.๕/๖ 



๘๑ 

 
   ศ ๓.๒      ป.๕/๑ , ป.๕/๒   
รวมทั้งหมด      ๒๖      ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 



๘๒ 

 

 
ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ                                                                      สาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖                                                                                                   เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง/ปี 
 

ศึกษาสีคู่ตรงขา้ม  การใช้สีคู่ตรงขา้ม หลกัการจดัขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงาน
ทศันศิลป์จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ  หลกัการฟังเพลงโดยอาศยัองคป์ระกอบดนตรีและศพัทส์ังคีต  
ประเภทและบทบาทหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ โนต้ดนตรีไทย
และสากล ท านองง่ายๆ เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง  การเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเนน้
การถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ เคร่ืองแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอยา่งง่าย ๆ นาฏศิลป์และละคร
ง่าย ๆ ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ การชมการแสดง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกบัส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจ าวนั ส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการ
แสดงนาฏศิลป์และละคร ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิต การฝึก
ปฎิบติัดว้ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การวพิากษ ์วจิารณ์ผลงานของตนเองและผูอ่ื้น  

เพื่อใหเ้ห็นคุณคา่ ความงามของศิลปะไทย ศิลปะทอ้งถ่ิน ศิลปะสากลเกิดความรู้สึกช่ืนชมในความ
งามของธรรมชาติและภาคภูมิใจในความงาม ความประณีตศิลปะของไทยศิลปะท้องถ่ิน มองเห็นความ
แตกต่างของศิลปะไทย ศิลปะสากล ช่ืนชมภูมิใจ รักษาศิลปะไทยไวแ้ละยอมรับค าติชมและแก้ไข
ขอ้บกพร่อง เห็นความส าคญัและคุณค่าของเพลงไทย เพลงสากล เกิดความช่ืนชมในการร้องเพลง ฟังเพลง 
น ากิจกรรมการฟังเพลงและการร้องเพลงไปใช้ในชีวิตประจ าวนัด้วยความเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ไทย เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์ไทย สามารถประยุกตน์าฏศิลป์และละครของไทยให้เหมาะสมกบั
สภาพปัจจุบนัและด ารงรักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ไทย 
ตัวช้ีวดั 
ศ ๑.๑          ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ ,ป.๖/๖ , ป.๖/๗ 
ศ ๑.๒         ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ศ ๒.๑         ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ ,ป.๖/๖ , ป.๖/๗ 
ศ ๒.๒        ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 
ศ ๓.๑         ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ ,ป.๖/๖ 
ศ ๓.๒        ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 
รวมทั้งหมด      ๒๗      ตัวช้ีวดั 


