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บบ้านเรรียนโอภาสานนทท
1. ขบ้อมมูลพพพื้ นฐานของครอบครรัว

 1.1 ขบ้อมมูล ของบบิดา-มารดา

        นายชชัยพล โอภาสานนทท์ (บบิดา) จบการศศึกษา ..... จาก
มหาวบิทยาลชัย ..... สาขา..... อาชชีพ .....  อายยุ ..... ปชี  ทชีที่อยยยู่ .....

        นางสาววราภรณท์ ลาภลบิขบิตกยุล (มารดา) จบการศศึกษา ..... จาก
มหาวบิทยาลชัย ..... สาขา ..... อาชชีพ ผผยู่จชัดการบผานเรชียนโอภาสานนทท์  อายยุ
..... ปชี  ทชีที่อยยยู่ .....

1.2 สาเหตตุทรีที่จรัดการศศึกษาโดยครอบครรัว 

1.2.1 เนนที่ องจากการศศึกษาในระบบไมยสอดคลผองกชับการพชัฒนา
พรสวรรคท์อชันเปป็ นความสามารถพบิเศษดผานดนตรชีของ  นส.ศบิรบินทรท์ โอภาสา
นนทท์ 

1.2.2  มชีแนวคบิดวยา การจชัดการศศึกษาโดยครอบครชัว 

-สามารถปลยู่กฝชั ง คยุณธรรม จรบิยธรรม และการรผยู่จชักเลนอกคบิดในสบิที่งทชีที่ถยู่ก
ตผอง ไดผ  

-สามารถเลนอกกระททา หรนอไมยกระททา ไดผอยยางเปป็ นอบิสระ กยอเกบิดการ
เรชียนรผยู่ชชีวบิตดผวยประสบการณท์ตรง  
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-สามารถเลนอกทชีที่จะใชผเวลาในชชีวบิตของตนตามความสนใจเพนที่อพชัฒนา
ไปสยยู่อาชชีพในอนาคต   

-สามารถเลนอกทชีที่จะอยยยู่ในสบิที่งแวดลผอมทชีที่ มชีบยุคคลตยาง ๆ ทชีที่จะเปป็ น
ตชัวอยยาง ใหผมชีทชัศนคตบิทชีที่ถยู่ก มชีบยุคคลตชัวอยยางใหผเหป็นใหผเรชียนรผยู่  เพนที่อ
เปป็ นแบบอยยางทชีที่ดชีในดผานตยาง ๆ เชยน การรผยู่จชักคบิด ความขยชัน ความ
อดทน ความมชีวบินชัย ความรชับผบิดชอบ ความซนที่อสชัตยท์ ความเสชียสละ
ความไมยโกรธ ความเมตตา การใหผอภชัย ความอยอนโยน ความถยอมตน
ความพอเพชียง เปป็ นตผน

2. ขผอมยู่ลพนพื้ นฐานของผผยู่เรชียน
นางสาวศบิรบินทรท์ โอภาสานนทท์  เกบิดวชันทชีที่  ...... อายยุ  16  ปชี  เขผาเรชียนใน

ระบบ ชชัพื้นอนยุบาล 1 – ชชัพื้นประถมปชีทชีที่ 3 ทชีที่ โรงเรชียน ดรยุณากาญจนบยุรชี แผนก
สองภาษา สอบไลยไดผเปป็ นลทาดชับทชีที่1 ตลอดระยะเวลาทชีที่ ศศึกษาในโรงเรชียนระดชับ
ชชัพื้นประถมศศึกษาตอนตผน

 เรบิที่มตผนการศศึกษาแบบบผานเรชียน ตชัพื้ งแตย ชชัพื้นประถมปชี ทชีที่ 4 จนถศึง
ปชั จจยุบชัน กทาลชังศศึกษาอยยยู่ชชัพื้นมชัธยมศศึกษาปชี ทชีที่ 4 ( ปชี การศศึกษา 2555)

               ประวรัตบิการเรรียนไวโอลบิน
เรบิที่มตผนเรชียนไวโอลบินเมนที่ออายยุ 4 ปชี  
อายยุ 6 ปชี ไดผเรบิที่มเรชียนไวโอลบินกชับ พลเรนอตรชี วชีระพชันธท์ วอกลาง

(ศบิลปบิ นแหยงชาตบิ สาขา ดนตรชีสากล ปชี  พ.ศ.2551)    ผผยู่
เชชีที่ยวชาญดผานการสอนไวโอลบินและการประพชันธท์เพลงสากล
และยชังไดผเรชียนวบิชา ทฤษฎชีดนตรชี  จนถศึง การประพชันธท์เพลง
สากล กชับอาจารยท์วชีระพชันธท์จนถศึงปชั จจยุบชัน 
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อายยุ 8 ปชี  เรบิที่มตผนเรชียนเปชี ยโน  และวบิชา การฝศึ กหยู่ กชับ อาจารยท์สยุดา
พนมยงคท์  บรมครยู่ ดผานเปชี ยโนของประเทศไทย

อายยุ 11 ปชี  ไดผเรบิที่มตผน เรชียนไวโอลบิน กชับ Professor Naoko Tanaka
อาจารยท์สอนไวโอลบิน ประจทา   The Juilliard School ,
New York , USA.  (The Juilliard School เปป็ นสถาบชัน
ดนตรชี ทชีที่มชีชนที่อเสชียงอชันดชับหนศึที่งของโลกดผานไวโอลบิน)

อายยุ 15 ปชี  ไดผเรบิที่มเรชียนการขชับรผอง เพลงคลาสสบิก กชับอาจารยท์ดยุษฎชี
พนมยงคท์  บรมครยู่ ดผานการรผองเพลงคลาสสบิกของ
ประเทศไทย

               ผลงานการแสดงไวโอลบิน
นางสาวศบิรบินทรท์ โอภาสานนทท์ ไดผเรบิที่มสรผางชนที่อเสชียงดผานดนตรชีคลาสสบิก

เครนที่องมนอไวโอลบินโดยเมนที่อ
อายยุ 9  ปชี   - เขผารอบ 25 คนสยุดทผาย  การแขยงขชันเยาวชนดนตรชี

แหยงประเทศไทย ครชัพื้งทชีที่ 9 ระดชับประถมศศึกษา
อายยุ 10 ปชี  - เขผารอบชบิงชนะเลบิศ การแขยงขชัน THE 7th OSAKA

INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION  ทชีที่เมนอง
โอซากผา ประเทศญชีที่ปย ยุน รยยุนอายยุไมยเกบิน 12 ปชี
- ไดผรชับเชบิญไปออกรายการโทรทชัศนท์ “ซยุปเปอรท์จบิจิ๋ว”   
- สอบเขผาเปป็นสมาชบิกวงดยุรบิยางคท์เยาวชนไทยในพระอยุปถชัมภท์
ของสมเดป็จพระเจผาพชีที่นางเธอเจผาฟผ ากชัลยาณบิวชัฒนา กรมหลวง
นราธบิวาสราชนครบินทรท์
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อายยุ 11 ปชี   - ไดผรชับทยุนไปเขผาคยายดนตรชีอชันมชีชนที่อเสชียงของ
ประเทศสหรชัฐอเมรบิกา ASPEN MUSIC FESTIVAL &
SCHOOL เปป็นเวลา 9 สชัปดาหท์  ทชีที่ เมนองแอสเพน รชัฐโคโร
ลาโดประเทศสหรชัฐอเมรบิกา
 - ชนะเลบิศเหรชียญเงบิน การประกวดเซป็ทเทรดเเยาวชน
ดนตรชีแหยงประเทศไทย ครชัพื้งทชีที่ 11 ระดชับประถมศศึกษา
-  เขผารอบชบิงชนะเลบิศ 8 คน สยุดทผาย การแขยงขชัน THE
CONRAD  YOUNG  MUSICIAN  AWARD  OF
THAILAND COMPETITION จชัดโดยโรงแรม คอนราด
กรยุงเทพ ฯ และ สมาพชันธท์เครนอจชักรภพโพผนทะเล ใน
พระบรมราชบินยู่ปถชัมภท์ของสมเดป็จพระราชบินชีอลบิซาเบธทชีที่สอง
โดย พลเรนอตรชี หมยอมหลวงอชัศนชี ปราโมช  องคมนตรชี เปป็น
ผผยู่มอบถผวยรางวชัล ผผยู่เขผารยวมการแขยงขชันตผองมชีอายยุไมยเกบิน 22
ปชี
- แสดงไวโอลบิน รยวมกชับพชีที่เปผ  Vie Trio และนชักฮารท์พผผยู่มชีชนที่อ
เสชียงชาวจชีน ทชีที่ หอประชยุม จยุฬาลงกรณท์มหาวบิทยาลชัย 
- แสดงเดชีที่ยวไวโอลบิน (RECITAL) รยวมกชับ เพนที่อน ๆ และ
นชักไวโอลบินชาวเนเธอรท์แลนดท์ โดยสถานทยู่ตเนเธอรท์แลนดท์
เปป็นผผยู่สนชับสนยุน   ทชีที่ หอศบิลป์กรยุงเทพ

อายยุ  12 ปชี  - แสดงเดชีที่ยว ไวโอลบิน (RECITAL)  รยวมกชับ นาวา
ตรชี นบ ประทชีปเสน  (เปชี ยโน)  [หชัวหนผาหลชักสยู่ตร  ดนตรชี
บชัณฑบิต มหาวบิทยาลชัยรชังสบิต]  ณ หอประชยุมเลป็ก ศยู่นยท์
วชัฒนธรรมแหยงประเทศไทย
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- แสดงเดชีที่ยว (Violin Soloist) บทเพลง Violin Concerto
ของ Joseph Haydn ในคอนเสบิรท์ตเปบิ ดตชัว วง BANGKOK
INTERNATIONAL  COMMUNITY   ORCHESTRA
โดยมชีสถานทยู่ตประเทศสวบิสเซอรท์แลนดท์เปป็ นผผยู่สนชับสนยุน  ณ
ครบิสตจชักรสะพานเหลนอง ถ.พระราม 4  และ พลเรนอตรชี วชีระ
พชันธท์  วอกลาง ศบิลปบิ นแหยงชาตบิ   เปป็ นผผยู่ควบคยุมวง
(Conductor)  เนนที่ อ ง ใน โอกาสวชันช าตบิ ข อ งปร ะ เทศ
สวบิสเซอรท์แลนดท์
- แสดงเดชีที่ยวไวโอลบิน (RECITAL) ในงาน ของนชักรผอง
ประสานเสชียงสวนพลยู่ ณ สถาบชันปรชีดชี พนมยงคท์

อายยุ 13 ปชี  - แสดงเดชีที่ยว (Violin Soloist) บทเพลง Violin Concert
ของ Felix Mendelssohn ในคอนเสบิรท์ตดนตรชีคลาสสบิก รยวม
กชับวง  The National Symphony Orchestra  กรมศบิลปากร
ณ โรงละครแหยงชาตบิ
- แสดงเดชีที่ยวไวโอลบิน(RECITAL) ในงาน ของนชักรผอง
ประสานเสชียงสวนพลยู่ ณ พระราชวชังพญาไท รายไดผเพนที่อ
บยู่รณะพระราชวชังพญาไท
-  แสดงเดชีที่ยวไวโอลบิน (RECITAL) ในงาน วชันแมย จชัดโดย
โรงแรมโฟรท์ซชีซชัที่น รายไดผมอบใหผมยู่ลนบิธบิ Make a wish

อายยุ 14 ปชี    -  แสดงเดชีที่ยว (Violin Soloist) บทเพลง Violin
Concerto ของ Antonin Dvorak ในคอนเสบิรท์ตดนตรชีคลาส
สบิ ก  รย ว มกชั บ ว ง   The National Symphony Orchestra
กรมศบิลปากร ณ โรงละครแหยงชาตบิ
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- แสดงเดชีที่ยวไวโอลบิน (RECITAL) รยวมกชับ ศรชัณยท์ โอภาสา
นนทท์  และเพนที่อน ๆ ณ สถาบชันปรชีดชี พนมยงคท์ 
- แสดงเดชีที่ยวไวโอลบิน (RECITAL) รยวมกชับ นชักฮารท์พชาว
ญชีที่ปย ยุน   ในงาน Harp Study จชัดโดย ศยู่นยท์ฮารท์พตทาหนชัก
ประถม และ ม.ร.ว. สยุนบิดา กบิตบิยากร ณ หอแสดงดนตรชี
อาคารศบิลปวชัฒนธรรม จยุฬาลงกรณท์มหาวบิทยาลชัย
- แสดงเดชีที่ยวไวโอลบิน (RECITAL) รยวมกชับ คณะนชักรผอง
ประสานเสชียงสวนพลยู่ ใน
งานเลชีพื้ยงรชับรองทยู่ตจากนานาประเทศ ทชีที่ หผองวบิเทศสโมสร
กระทรวงการตยางประเทศ

อายยุ 15 ปชี  - แสดงเดชีที่ยวไวโอลบิน บทเพลงพระราชนบิพนธท์ ใกลผรยยุง  และ
บทเพลง แสงสยองไทย รยวมกชับคณะนชักรผองประสานเสชียง
สวนพลยู่ และ คณะนชักรผองประสานเสชียงจยุฬดารท์ สาธบิต
จยุฬาลงกรณท์ฝย ายมชัธยม   ทชีที่ โรงละคร อชักษรา เธชียเตอรท์
รายไดผมอบใหผสภากาชาดไทย เพนที่อชยวยเหลนอผผยู่ประสบ
อยุทกภชัย
- แสดงเดชีที่ยวไวโอลบิน (RECITAL) โดยไดผรชับโอกาสใหผ
แสดงรยวมกชับผผยู่แสดงเปชี ยโน อาจารยท์สยุดา พนมยงคท์   และ
ดร.พรพรรณ บชันเทบิงหรรษา นชักเปชี ยโนผผยู่มชีชนที่อเสชียงชาวไทย
ทชีที่สถาบชันปรชีดชี พนมยงคท์
-  แสดงเดชีที่ยวไวโอลบิน (RECITAL)  รยวมกชับ คณะนชักรผอง
ประสานเสชียงสวนพลยู่ เพนที่อหาทยุน ไปแขยงขชันรผองเพลง
ประสานเสชียงทชีที่ประเทศอเมรบิกา  ณ โรงละครแหยงชาตบิ 
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  -  เปป็นแขกรชับเชบิญการสชัมภาษณท์ รายการดนตรชีทบิพยท์ ของ
สถานชีวบิทยยุจยุฬาฯ

ในระยะเวลาทชีที่ผยานมา ไดผรชับการกลยาวถศึง และลงภาพ ใน
คอลชัมนท์ดนตรชีคลาสสบิก ในหนชังสนอพบิมพท์ ตยาง ๆ หลายครชัพื้ง

นางสาวศบิรบินทรท์ ไดผแสวงหาเสผนทางชชีวบิตของตนเองจนกลายเปป็ นผผยู่มชี
พรสวรรคท์ทางดผานดนตรชี ตลอดระยะเวลา 6 ปชี  ทชีที่ไดผรชับการศศึกษาโดย
ครอบครชัว โดยใชผวบิธชีการศศึกษานอกระบบและการศศึกษาตามอชัธยาศชัย ททาใหผ
นางสาวศบิรบินทรท์ ไดผเรชียนรผยู่ ไดผพชัฒนาตนเองทางดผานดนตรชีอยยางกผาวกระโดด
เนนที่องดผวยไดผรชับการศศึกษาแบบพบิเศษ และพชัฒนาตามความสามารถพบิเศษทชีที่มชี
เฉพาะตน  

หลชังจากทชีที่ไดผไปเขผาคยายดนตรชี ทชีที่ประเทศสหรชัฐอเมรบิกา  ชยวงเวลาตยอมา
นางสาวศบิรบินทรท์ไดผรชับโอกาสไปเรชียนทชีที่ รชัฐนบิวยอรท์ค  กชับ  Professor Naoko
Tanaka  อาจารยท์ผผยู่เชชีที่ยวชาญไวโอลบิน ผผยู่มชีความสามารถเปป็ นเลบิศ  ปชี ละ 6
เดนอน ตบิดตยอกชันเปป็นเวลา 5 ปชี  มาแลผว 

ในความมชีพรสวรรคท์ทางดผานดนตรชีนชัพื้น  เบนพื้ องหลชังตลอดระยะเวลา 12 ปชี
นางสาวศบิรบินทรท์ เปป็ นผผยู่มชีวบินชัยกชับตนเองสยู่งเปป็ นอยยางยบิที่ง มชีความขยชัน อดทน
มาก ประกอบกชับการไดผรชับการศศึกษาแบบบผานเรชียน  ซศึที่งสอนใหผเรชียนรผยู่โลก รผยู่
ชชีวบิต  เขผาใจตนเอง เขผาใจผผยู่อนที่น  รผยู่จชักคบิดและททาในสบิที่งทชีที่ดชีงาม มชีคยุณธรรม
จรบิยธรรม และมชีฝชี มนอการแสดงไวโอลบินเปป็นเลบิศ จศึงสยงผลใหผนางสาวศบิรบินทรท์ มชี
ผผยู่ใหญย ในวงการใหผการสนชับสนยุน ใหผโอกาสอยยยู่เสมอ  และเปป็ นทชีที่รชักของพชีที่ ๆ
เพนที่อน ๆ และผผยู่ชมการแสดง

นางสาวศบิรบินทรท์เปป็ นผผยู่มชีความกตชัญญยู่  ชยวยเหลนองานทยุกอยยาง อยยาง
เตป็มใจ  มชีจบิตใจอยอนโยน  รชับผบิดชอบหนผาทชีที่ของตน  รผยู่จชักใชผเงบิน อดทนตยอ
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ความยากลทาบากทชัพื้งจากทางกายและจบิตใจไดผเปป็นอยยางดชี   เปป็นตชัวอยยางทชีที่ดชีใหผ
แกยนผอง มชีมนยุษยสชัมพชันธท์ดชีมาก มชีสชัมมาคารวะ รผยู่จชักอยอนนผอมถยอมตน  

จากการไดผรชับการศศึกษาแบบบผานเรชียน ตลอดระยะเวลา 6 ปชี  ทชีที่ผยานมา
ไดผหลยอหลอมใหผนางสาวศบิรบินทรท์ เปป็ นผผยู่มชีความแตกตยางในดผานความคบิดเปป็ น
อยยางมากจากเยาวชนทชัที่วไปในสชังคม  นางสาวศบิรบินทรท์ เปป็ นผผยู่รผยู่จชักพศึที่งตนเอง
เปป็ นประโยชนท์ตยอผผยู่อนที่น  มชีความคบิดลศึกซศึพื้งกวผางไกล  มชีปชั ญญาเขผาใจวยา ทยุกสบิที่ง
ลผวนเกบิดแตยเหตยุ   มชีความเปลชีที่ยนแปลงอยยยู่เสมอ  ไมยควรยศึดมชัที่นถนอมชัที่น

3.แนวทางการจรัดการศศึกษา
3.1 จชัดการศศึกษาระดชับมชัธยมศศึกษาตอนปลาย
3.2 จยุดมยยุงหมายของการศศึกษา

3.2.1 มชีคยุณธรรม จรบิยธรรม และคยานบิยมทชีที่พศึงประสงคท์ เหป็นคยุณคยา
ของตนเอง มชีวบินชัย และปฎบิบชัตบิตนตามหลชักธรรมของพระพยุทธศาสนา ยศึดหลชัก
ปรชัชญาของเศรษกบิจพอเพชียง

3.2.2 มชีความรผยู่ ความสามารถในการสนที่อสาร การคบิด การแกผปชั ญหา
การใชผเทคโนโลยชี และมชีทชักษะชชีวบิต

3.2.3 มชีสยุขภาพกาย และสยุขภาพจบิตทชีที่ดชี มชีสยุขนบิสชัย และรชักการออก
กทาลชังกาย

3.2.4 มชีความรชักชาตบิ มชีจบิตสทานศึกในความเปป็ นพลเมนองไทย และ
พลเมนองโลก ยศึดมชัที่นในวบิถชีชชีวบิตและการปกครองตามระบอบประชาธบิปไตยอชันมชี
พระมหากษชัตรบิยท์เปป็นประมยุข

3.2.5 มชีจบิตสทานศึกในการอนยุรชักษท์วชัฒนธรรมและภยู่มบิปชั ญญาไทย การ
อนยุรชักษท์และพชัฒนาสบิที่งแวดลผอม มชีจบิตสาธารณะทชีที่มยยุงททาประโยชนท์ และสรผางสบิที่งทชีที่
ดชีงามในสชังคม และอยยยู่รยวมกชันในสชังคมอยยางมชีความสยุข 
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สมรรถนะสสาครัญของผบ้มูเรรียน
มยยุงพชัฒนาผผยู่เรชียนใหผเกบิดสมรรถนะสทาคชัญ 5 ประการ ดชังนชีพื้ 
1.ความสามารถในการสนที่อสาร เปป็นความสามารถในการรชับ และการ

สยงสาร มชีวชัฒนธรรมในการใชผภาษาถยายทอดความคบิด ความรผยู่ความเขผาใจ ความ
รผยู่สศึก และทชัศนะของตนเองเพนที่อแลกเปลชีที่ยนขผอมยู่ลขยาวสาร และประสบการณท์
อชันจะเปป็นประโยชนท์ตยอการพชัฒนาตนเอง และสชังคม รวมทชัพื้งการเจรจาตยอรอง
เพนที่อขจชัด และลดปชั ญหาความขชัดแยผงตยาง ๆ การเลนอกรชับหรนอไมยรชับขผอมยู่ล
ขยาวสารดผวยหลชักเหตยุผล และความถยู่กตผอง ตลอดจนการเลนอกใชผวบิธชีการสนที่อสาร
ทชีที่มชีประสบิทธบิภาพโดยคทานศึงถศึงผลกระทบทชีที่มชีตยอตนเอง และสชังคม

2. ความสามารถในการคบิด เปป็ นความสามารถในการคบิดวบิเคราะหท์
การคบิดสชังเคราะหท์ การคบิดอยยางสรผางสรรคท์ การคบิดอยยางมชีวบิจารณญาณ และการ
คบิด เปป็นระบบ เพนที่อนทาไปสยยู่การสรผางองคท์ความรผยู่หรนอสารสนเทศเพนที่อการตชัดสบิน
ใจเกชีที่ยวกชับตนเองและสชังคมไดผอยยางเหมาะสม

3. ความสามารถในการแกผปชั ญหา เปป็ นความสามารถในการแกผ
ปชั ญหาและอยุปสรรคตยาง ๆ ทชีที่เผชบิญไดผอยยางถยู่กตผองเหมาะสมบนพนพื้ นฐานของ
หลชักเหตยุผล คยุณธรรม และขผอมยู่ลสารสนเทศ เขผาใจความสชัมพชันธท์ และการ
เปลชีที่ยนแปลงตยาง ๆ ในสชังคม แสวงหาความรผยู่ ประยยุกตท์ความรผยู่มาใชผในการ
ปผ องกชัน และแกผใขปชัญหา และมชีการตชัดสบินใจทชีที่มชีประสบิทธบิภาพโดยคทานศึงถศึงผลก
ระทบทชีที่เกบิดขศึพื้นตยอตนเอง สชังคมและสบิที่งแวดลผอม

4. ความสามารถในการใชผทชักษะชชีวบิต เปป็ นความสามารถในการนทา
กระบวนการตยาง ๆ ไปใชผในการดทาเนบินชชีวบิตประจทาวชัน การเรชียนรผยู่ดผวยตนเอง
การเรชียนรผยู่อยยางตยอเนนที่อง การททางาน และการอยยยู่รยวมกชันในสชังคม ดผวยการสรผาง
เสรบิมความสชัมพชันธท์อชันดชีระหวยางบยุคคล การจชัดการปชัญหา และความขชัดแยผงตยาง
ๆ อยยางเหมาะสม การปรชับตชัวใหผทชันกชับการเปลชีที่ยนแปลงของสชังคมและสภาพ

11



แวดลผอม และการรผยู่จชักหลชีกเลชีที่ยงพฤตบิกรรมไมยพศึงประสงคท์ทชีที่สยงผลกระทบตยอ
ตนเอง และผผยู่อนที่น

5. ความสามารถในการใชผเทคโนโลยชี เปป็นความสามารถในการเลนอก
และใชผเทคโนโลยชีดผานตยาง ๆ และมชีทชักษะกระบวนการทางเทคโนโลยชี เพนที่อการ
พชัฒนาตนเอง และสชังคมในดผานการเรชียนรผยู่ การสนที่อสาร การททางาน การแกผ
ปชัญหา อยยางสรผางสรรคท์ ถยู่กตผอง เหมาะสมและมชีคยุณธรรม

คตุณลรักษณะอรันพศึงประสงคท
มยยุงพชัฒนาผผยู่เรชียนใหผมชีคยุณลชักษณะอชันพศึงประสงคท์ เพนที่อใหผสามารถอยยยู่

รยวมกชับผผยู่อนที่นในสชังคมไดผอยยางมชีความสยุข ในฐานะพลเมนองไทย และพลเมนอง
โลก ดชังนชีพื้

1. รชักชาตบิ ศาสนท์ กษชัตรบิยท์
2. ซนที่อสชัตยท์ สยุจรบิต
3. มชีวบินชัย  ขยชัน อดทน
4. ใฝย เรชียนรผยู่ 
5. อยยยู่อยยางพอเพชียง
6. มยยุงมชัที่นในการททางาน
7. รชักความเปป็นไทย
8. มชีจบิตสาธารณะ
9. คผนพบตนเอง พชัฒนาศชักยภาพไปตามความถนชัด ความสนใจ

ของตน
10. เขผาใจตนเอง และเขผาใจผผยู่อนที่น

ก ลลตุ ม เปบ้ าหมายคตุณภาพผบ้มูเรรียนมลตุงหวรัง ชลวงชรัพื้นทรีที่ 4
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ประสบการ
ณท
ค ว า ม รผยู่ ใ น
ต น เ อ ง แ ล ะ
สชังคม

-รชัก และภาคภยู่มบิใจในตนเอง สามารถคผนพบจยุดเดยน จยุดดผอย
ของตนเอง ยอมรชับในความแตกตยางทางความคบิด ความรผยู่สศึก
และพฤตบิกรรมของตนเองและผผยู่อนที่น
-แสดงออกถศึงความรชัก ความเอนพื้ ออาทร ความเขผาใจใน
อบิทธบิพลของครอบครชัว เพนที่อน สชังคม และวชัฒนธรรม ทชีที่มชีตยอ
พฤตบิกรรมทางเพศ การดทาเนบินชชีวบิต และวบิถชีชชีวบิตทชีที่มชีสยุขภาพดชี
-ออกกทาลชังกาย เลยนกชีฬา เขผารยวมกบิจกรรมนชันทนาการ
กบิจกรรมสรผางเสรบิมสมรรถภาพเพนที่อสยุขภาพ อยยางถยู่กตผอง
สมทที่าเสมอ ชนที่นชม สนยุกสนาน
-มชีความรผยู่เกชีที่ยวกชับความเปป็นไปของทผองถบิที่น ประเทศและโลก
อยยางกวผางขวางลศึกซศึพื้งยบิที่งขศึพื้น เพนที่อพชัฒนาแนวคบิดและวบิถชีทาง
ของการอยยยู่รยวมกชันอยยางสชันตบิสยุข
-แสดงความคบิดเหป็นตยอนโยบายและกบิจกรรมทางเศรษฐกบิจ
ของรชัฐ  ผลดชีและผลเสชียของความรยวมมนอ และการแขยงขชัน
กชันในทางเศรษฐกบิจระหวยางประเทศ
-สนบคผนขผอมยู่ลจากแหลยงเรชียนรผยู่ทชีที่หลากหลาย เขผารยวมกบิจกรรม
ทชีที่ตนเองสนใจอยยางตยอเนนที่อง มชีเครนอขยายแลกเปลชีที่ยนเรชียนรผยู่
และมชีผลงานเผยแพรยตยอสาธารณชน

ค ว า ม รผยู่ ใ น
ศาสนา ศบิลปะ
วชัฒนธรรม

-วบิเคราะหท์การพชัฒนาศรชัทธาและปชัญญาทชีที่ถยู่กตผอง การฝศึ กฝน
การพศึที่งตนเอง  การพชัฒนาตนเองสยยู่อบิสรภาพในพยุทธศาสนา
-รยวมเสวนา และเสนอแนะแนวทางในการธทารง รชักษาศาสนา

13



ทชีที่ตนนชับถนออชันสยงผลถศึงการพชัฒนาตน พชัฒนาชาตบิ และโลก
-เขผาใจปฎบิสชัมพชันธท์ระหวยางมนยุษยท์กชับสภาพแวดลผอมทชีที่กยอใหผ
เกบิดการสรผางสรรคท์วชัฒนธรรม มชีจบิตสทานศึกและมชีสยวนรยวมใน
การอนยุรชักษท์ทรชัพยากรธรรมชาตบิและสบิที่งแวดลผอมเพนที่อการ
พชัฒนายชัที่งยนน
-เขผาใจ วบิเคราะหท์ความสชัมพชันธท์ระหวยางศบิลปะสาขาตยาง ๆ กชับ
ประวชัตบิศาสตรท์และวชัฒนธรรม เหป็นคยุณคยาในฐานะทชีที่เปป็นมรดก
ทางวชัฒนธรรม ภยู่มบิปชัญญาทผองถบิที่น ภยู่มบิปชัญญาไทยและสากล

ความรผยู่ในภาษา
ไทย

-ฟชั ง ดยู่ พยู่ด อยาน และเขชียนอยยางมชีมารยาท และพยู่ดเขชียน
โนผมนผาว เชบิญชวนและแสดงความคบิดเหป็นจากเรนที่องทชีที่ฟชั ง ดยู่
และอยานใหผเกบิดการเปลชีที่ยนแปลงใหผเปป็นประโยชนท์ตยอสยวนรวม
-ตชัพื้งคทาถาม แสดงความคบิดเหป็น อยยางมชีวบิจารณญาน วบิเคราะหท์
วชัตถยุประสงคท์ แนวคบิด การใชผภาษา ความนยาเชนที่อถนอ และ
การนทาไปใชผประโยชนท์ในชชีวบิต จากเรนที่องทชีที่ฟชั งดยู่อยาน

ความรผยู่ในภาษา
อชังกฤษ

-บอกใจความสทาคชัญ วบิเคราะหท์ เปรชียบเทชียบ และสรยุปความ
จากบทสนทนาทชีที่ฟชั งผยานสนที่อตยาง 
-สนทนา เลยาเรนที่อง อธบิบาย แสดงความเหป็น อภบิปราย โตผแยผง
สบิที่งทชีที่อยยยู่ในความสนใจ โดยใชผประโยคทชีที่มชีความซชับซผอนไดผ
อยยางตยอเนนที่อง และใหผเหตยุผลประกอบอยยางสรผางสรรคท์
-วบิเคราะหท์และสรยุปขผอมยู่ลจากสนที่อภาษาอชังกฤษอยยางหลาก
หลายทชัพื้งในและตยางประเทศ
-เขชียนสรยุปความบทวบิจารณท์จากบทอยานทชีที่ตชัดตอนจากสบิที่งพบิมพท์
และสนที่ออบิเลคทรอนบิคสท์
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-ใชผภาษาตยางประเทศในการเชนที่อมโยงความรผยู่กชับกลยยุมสาระการ
เรชียนรผยู่อนที่น และเปป็นพนพื้นฐานในการพชัฒนาแสวงหาความรผยู่ และ
เปบิ ดโลกทชัศนท์ของตนตยอสชังคมโลก หรนอเปป็นเครนที่องมนอพนพื้นฐาน
ในการศศึกษาตยอ หรนอการประกอบอาชชีพ

ค ว า ม รผยู่ ใ น
คณบิตศาสตรท์

-รผยู่ เขผาใจ เรนที่องพชีชคณบิต ฟชั งกท์ชชัที่น สมการ ใชผวบิธชีการทางสถบิตบิ
และความรผยู่เกชีที่ยวกชับความนยาจะเปป็ น ในการคาดการณท์อยยาง
สมเหตยุ สมผลประกอบการตชัดสบินใจ
-เขผาใจ สามารถ ใชผการใหผเหตยุผลแบบอยุปนชัยและนบิรนชัยไดผ
-ใชผความรผยู่ ทชักษะ กระบวนการทางคณบิตศาสตรท์แกผปชั ญหาใน
สถานการณท์ตยาง ๆ ไดผอยยางเหมาะสม ใชผภาษา และ
สชัญลชักษณท์ทางคณบิตศาสตรท์ในการสนที่อสาร สนที่อความหมาย นทา
เสนอไดผอยยางถยู่กตผอง เชนที่อมโยงความรผยู่ทางคณบิตศาสตรท์กชับ
ศาสตรท์อนที่น ๆ 
-มชีทชักษะการคบิดแกผปชัญหาอยยางสรผางสรรคท์

ค ว า ม รผยู่ ใ น
วบิทยาศาสตรท์
และเทคโนโลยชี

-เขผาใจเรนที่องพลชังงาน แรง และการเคลนที่อนทชีที่ ดาราศาสตรท์
และอวกาศ
-อธบิบาย ความรผยู่ และใชผกระบวนการทางวบิทยาศาสตรท์ในการ
ดทารงชชีวบิต
-มชีความสามารถในการนทาแนวความคบิด หลชักการเทคนบิค
ความรผยู่ วบิธชีการ กระบวนการทางเทคโนโลยชี มาประยยุกตท์ใชผใน
การททางานเพนที่อเพบิที่มประสบิทธบิภาพของงาน พรผอมทชัพื้งเพบิที่มพยู่น
ทชักษะและประสบการณท์ชชีวบิต 

ความรผยู่ในอาชชีพ มชีประสบการณท์ตยออาชชีพทชีที่สนใจและสามารถประเมบินทาง
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เลนอกในการประกอบอาชชีพทชีที่สอดคลผองกชับความรผยู่ ความถนชัด
ความสนใจของตน

4.แนวทางการจรัดกระบวนการเรรียนรบ้มู
จชัดการศศึกษาแบบครอบครชัวเดชีที่ยว  เนผนกบิจกรรมการพชัฒนาศชักยภาพ

เฉพาะทางดผานดนตรชีทชัพื้งกบิจกรรมรายบยุคคล และการเขผากลยยุมเรชียนและการ
แสดงดนตรชี  รยวมกบิจกรรมทางสชังคมในการรชับเชบิญแสดงดนตรชีตามโอกาส
ตยางๆ  โดยมชีรายละเอชียดดชังนชีพื้

1. จชัดก า รประสบกา รณท์ก า ร เ รชี ยนรผยู่   รยู่ ปแบบ “กลยยุ ม
ประสบการณท์” ทชีที่สอดคลผองกชับหลชักเกณฑท์และวบิธชีการปรชับใชผ
หลชักสยู่ตรแกนกลาง พ.ศ.2551 โดยเนผนพนพื้ นฐานและฝศึ กฝน
ความเชชีที่ยวชาญเฉพาะทางดผานการเลยนไวโอลบิน  และจชัด
กระบวนการเรชียนรผยู่เพนที่อพชัฒนาศชักยภาพผผยู่เรชียนตามความถนชัด
และความสนใจ และใหผผผยู่เรชียนไดผพชัฒนาความรผยู่ครอบคลยุมชยุด
ความรผยู่ตามมาตรา 23 ของพระราชบชัญญชัตบิการศศึกษาแหยงชาตบิ
พ.ศ. 2542    

2. เดบินทางไปศศึกษาพชัฒนาศชักยภาพทางดผ านดนตรชีทชีที่
กรยุงเทพมหานคร ไดผรชับการสอนจากอาจารยท์ผผยู่เชชีที่ยวชาญ
พบิเศษ และไดผจชัดใหผไดผเรชียน ความรผยู่ทชีที่เกชีที่ยวขผองกชับดนตรชี
ทฤษฎชีดนตรชี , Ear-Training , การประพชันธท์เพลง,  การ
ควบคยุมวง (Conducting) , การรวมวง (Ensemble) และ
การแสดงบนเวทชี (Performing) 

3. จชัดการประสบการณท์การเรชียนรผยู่โดยเนผนผผยู่เรชียนเปป็ นสทาคชัญ
สอดคลผองกชับการพชัฒนาศชักยภาพ
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รายบยุคคลตามความถนชัด ความสนใจ และวบิถชีการดทาเนบินชชีวบิต
ของครอบครชัว  เนผนกระบวนการเรชียนรผยู่จากภายใน  จะกยอใหผ
เกบิดปชั ญญาอชันรผยู่ไดผเฉพาะตน มชีผลใหผสามารถเหป็นโลกตาม
ความเปป็นจรบิง  หลยุดพผนจากเครนที่องพชันธนาการทางจบิตใจ เปป็น
ผผยู่มชีอบิสระอยยางแทผจรบิง

4. ใชผทยุกวชันเวลา ในการพชัฒนาการเรชียนรผยู่ บนหลชักการศศึกษาตยอ
เนนที่องตลอดชชีวบิต ในรยู่ปแบบการศศึกษานอกระบบ และการ
ศศึกษาตามอชัธยาศชัย   ไมยมชีโครงสรผางเวลาตายตชัว โดยปรชับใหผ
ยนดหยยยุนตามการพชัฒนาศชักยภาพดผานดนตรชีเปป็นหลชัก

   5. จชัดการเรชียนรผยู่ผยานกระบวนการเรชียนรผยู่จากการปฏบิบชัตบิจรบิง ทชีที่
สอดคลผองกชับศชักยภาพของผผยู่เรชียน ทชักษะจทาเปป็ นของชชีวบิต
และการคผนควผาหาความรผยู่เพบิที่มเตบิม  ไดผแกย การททากบิจวชัตร
ประจทาวชัน กบิจกรรมฝศึ กฝนทชักษะพบิเศษตามความถนชัดและ
ความสนใจ กบิจกรรมเรชียนรผยู่จากวบิถชีชชีวบิตของครอบครชัว
กบิจกรรมทชีที่เกชีที่ยวขผองสชัมพชันธท์กชับกบิจกรรมการพชัฒนาดผานดนตรชี
กบิจกรรมพชัฒนาความรผยู่ดผวยตนเอง และทชักษะสชัมพชันธท์กชับกลยยุม
กบิจกรรมการเรชียนรผยู่ทชีที่เกชีที่ยวขผอง 

            6.   จชัด “กบิจกรรมพชัฒนาผผยู่เรชียน” บยู่รณาการสอดแทรก
อยยยู่ในกบิจกรรมภาคปฏบิบชัตบิของการเรชียนรผยู่ใน      วบิถชีชชีวบิตปกตบิ
และกบิจกรรมทางสชังคมทชีที่ผผยู่เรชียนจะมชีโอกาสเขผารยวมอยยาง
เหมาะสม

                               การจรัดประสบการณทการเรรียนรบ้มู  

ก ลยยุ ม กบิจกรรม คยุณภาพทชีที่มยยุงหวชัง
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ประสบการณท์

1.  ค ว ามรผยู่ ใ น
ต น เ อ ง แ ล ะ
สชังคม

1.1 ตนเปป็ นทชีที่พศึที่ง
แหยงตน

จชัดตารางชชีวบิตตนเอง และตบิดตยอกชับ
บยุคคลตยาง ๆ ใหผกบิจกรรมตยาง ๆ ดทาเนบิน
ไปไดผดผวยตนเอง  ลดการพศึที่งพาผผยู่อนที่น

1.2 เปป็ นครยู่ของ
ตนเอง

สามารถคบิดวบิเคราะหท์แกผไขปรชับปรยุง
ตนเองใหผดชีขศึพื้ น  เชยนดผาน การรผยู่จชัก
ตนเอง วบิเคราะหท์การฝศึ กซผอมดนตรชีของ
ตนเอง  เรชียนรผยู่ขผอผบิดพลาดจากการ
แสดงเพนที่อปรชับปรยุงใหผดชีขศึพื้น  วบิเคราะหท์หา
ขผอผบิดพลาดของตนในการดทาเนบินชชีวบิต
เพนที่อเปป็นบทเรชียนชชีวบิตอชันมชีคยา

1.3  เ ปป็ น
ประโยชนท์ตยอผผยู่อนที่น

รชับใชผสชังคมดผวยการแสดงดนตรชี, เปป็ น
เยาวชนทชีที่ดชีของสชังคม และครอบครชัว
มชีนทพื้ าใจ ชยวยเหลนอผผยู่อนที่น

1.4  รผยู่ จชั กคยุณคย า
ของสบิที่งทชีที่มชี

พอใจในสบิที่งทชีที่ตนมชี ยบินดชีในสบิที่งทชีที่ตนไดผ

1.5 เศรษฐกบิจพอ
เพชียง

สามารถมองเหป็นถศึงกลยยุทธท์ทชีที่การตลาด
ใชผในการขายของ เรชียนรผยู่ถศึงความอยาก
ไดผอชันเกบิดจากกลยยุทธท์ทางการตลาดและ
จากการปรยุงแตยงภายในจบิตใจตนเอง ใชผ
ทรชัพยากรทยุกอยยางเทยาทชีที่จทาเปป็ นอยยางมชี
ความสยุข   
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1.6  ฝชั น ทชีที่ เ ปป็ น
จรบิง

คบิดในแงยบวก มองโลกในแงยดชี สรผางพลชัง
ชชีวบิตใหผกชับตนเอง ลงมนอททา   อยยยู่กชับ
ปชั จจยุบชัน  ทยุกยยางกผาวคนอจยุดหมาย 

1.7 กทาลชังใจไมยมชี
วชันหมด

เรชียนรผยู่จากความผบิดหวชัง  ไมยมชีอะไรททา
ไมยไดผ    

1.8 เขผาใจตนเอง มชีจบิตใจทชีที่สงบ มชีปชั ญญา  มชีสตบิ  รชักษา
กาย วาจาใจ ใหผสะอาด

1.9 เขผาใจผผยู่อนที่น เอาใจเขามาใสยใจเรา  เหป็นใจเพนที่อน
มนยุษยท์  มชีเมตตาตยอกชัน  มองแตยแงยดชี
ของเขา

1.10  คนดชีมชีคยา สรผางคยุณงาม ความดชี ใหผกชับตนเองใน
ทยุก ๆ ดผาน

1.11 ลดอชัตตาตชัว
ตน

เหป็นโทษภชัย ของการมชีอชัตตาตชัวตน  

1.12 พยุทธะ เปป็นผผยู่รผยู่ ผผยู่ตนที่น ผผยู่เบบิกบาน 

1.13 ชชีวบิตตผองสผยู่ ฝศึ กความอดทนความยากลทาบากทาง
กายและใจไดผ ดผวยใจทชีที่มยยุงมชัที่น เขผมแขป็ง

1.14  รชั ก  ช า ตบิ
ศาสนท์ กษชัตรบิยท์

รชักแผยนดบินเกบิด มชีศรชัทธา และปฏบิบชัตบิตน
ตามหลชักศาสนา เทบิดทยู่นสถาบชันพระ
มหากษชัตรบิยท์
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1.15  สชังคมของ
เรา

เรชียนรผยู่จชักและ เหป็นความแตกตย าง
ระหวยางผผยู่คนในสชังคม  ธรรมชาตบิ  และ
สบิที่งแวดลผอม  

2 ค ว า ม รผยู่ ใ น
ศาสนา ศบิลปะ
วชัฒนธรรม
 

2.1  วย า ง  ส วย า ง
สงบ

เรชียนรผยู่  รผยู่จชัก และฝศึ กฝน จบิตใจ ใหผวยาง
สวยาง สงบ 

2.2  ปฎบิบชัตบิตน
ตามหลชักศาสนา

 -ททาความดชี
-ละเวผนความชชัที่ว
-ททาจบิตใจใหผบรบิสยุทธบิ์

2.3  ศชี ล  ส ม า ธบิ
ปชัญญา

รชักษาศชีล 5  ฝศึ กสมาธบิ  ปฎบิบชัตบิธรรมใน
ชชีวบิตประจทาวชัน

2.4  สน บ ส า น
ศบิ ล ป ะ  แ ล ะ
วชัฒนธรรมไทย

เรชียนรผยู่ ศบิลปะ วชัฒนธรรม ของทผองถบิที่น
ทชีที่งดงาม รยวมอนยุรชักษท์ความเปป็ นไทย
และภยู่มบิปชัญญาไทย
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3.ค ว า ม รผยู่ ใ น
วบิทยาศาสตรท์
และเทคโนโลยชี

3.1 ชชี วบิ ต กชั บ
คอมพบิวเตอรท์

ใชผคอมพบิวเตอรท์ โปรแกรมตยาง ๆ และ
อยุปกรณท์ สทาหรชับ

- งานดนตรชี : บชันทศึกเสชียง แปลง
ไฟลท์ ททา  ซชีดชี วชีดชีโอ การแสดง
ดนตรชี  แตยงภาพถยายการแสดง
ททาโปสเตอรท์การแสดงดนตรชี  รวม
ทชัพื้ ง ใ ชผ เ ท ค โ น โ ล ยชี ชย ว ย
ประชาสชัมพชันธท์การแสดงดนตรชี

- การคผนควผาเรชียนรผยู่เรนที่องอนที่นๆ ตาม
ความสนใจ
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3.2 วบิทยาศาสตรท์
ทชีที่ เ กชีที่ ย วกชับกา ร
ดนตรชี

- แหลยงกทาเนบิดเสชียงจากเครนที่องมนอ
ดผานดนตรชี

- ระดชับความถชีที่ของเสชียง คลนที่นเสชียง 
- ค ว า ม สชั ม พชั น ธท์ ข อ ง ม นยุ ษ ยท์

ธรรมชาตบิ และสบิที่งแวดลผอมกชับ
เสชียงดนตรชี

- การรชักษาสมดยุลของแหลยงกทาเนบิด
เสชียงเพนที่ อพชัฒนาศชักยภาพดผาน
ดนตรชี

- การจชัดโครงสรผางทชีที่สมดยุลของ
รยางกายกชับการเลยนและแสดง
ดนตรชี การใชผเสชียงรผองเพลง

- โมเลกยุลทชีที่แตกตยางกชันของไมผทชีที่ใชผ
ททาไวโอลบิน มชีผลตยอเสชียงไวโอลบิน
คยุณภาพตยางกชัน ราคาตยางกชัน
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3.3 วบิทยาศาสตรท์
ในชชีวบิต
ประจทาวชัน

ฝศึ กใชผกระบวนการทางวบิทยาศาสตรท์ใน
ชชีวบิตประจทาวชัน

3.3.1 ททา งานอยยางเปป็ นขชัพื้ นตอน  ใชผ
ก า ร สชั ง เ ก ต เ พนที่ อ ร ะ บยุ ปชั ญ ห า  ตชัพื้ ง
สมมยุตบิฐาน รวบรวมขผอมยู่ล สรยุปผล

3.3.2 ใ ชผ ทชั กษ ะก ร ะบ วนก า รท า ง
วบิทยาศาสตรท์  ความชทานาญและความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ชผ  ก า ร คบิ ด แ ล ะ
กระบวนการคบิดเพนที่อคผนหาความรผยู่  รวม
ทชัพื้งการแกผปชั ญหาตยาง ๆ

3.3.3 ใชผจบิตวบิทยาศาสตรท์เสรบิมสรผาง
นบิสชัยของบยุคคลทชีที่เกบิดขศึพื้นจากการพชัฒนา
ความสามารถพบิเศษ หาความรผยู่โดยใชผ
กระบวนการทางวบิทยาศาสตรท์  ความ
ส น ใ จ ใ ฝย รผยู่   ค ว า ม มยยุ ง มชัที่ น  
อดทน รอบคอบ  ความรชับผบิดชอบ 
ความซนที่ อสชัตยท์   ประหยชัด  การรยวม
แ ส ด ง ค ว า ม คบิ ด เ หป็ น
และยอมรชับฟชั งความคบิดเหป็นของผผยู่อนที่น
ความมชีเหตยุผล  การททางานรยวมกชับผผยู่
อนที่นไดผอยยางสรผางสรรคท์
3.3.4  ความสชัมพชันธท์ของการพชัฒนา
วบิทยาศาสตรท์เทคโนโลยชีทชีที่มชีผลตยอการ
พชัฒนาคยุณภาพชชีวบิตและการเรชียนรผยู่ตาม
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4.ค ว า ม รผยู่ ใ น
ภาษาอชังกฤษ

ภาษาอชังกฤษใน
ชชีวบิตประจทาวชัน  

- ฟชั ง พยู่ด อยาน เขชียน ภาษาอชังกฤษ กชับ
ชาวตยางชาตบิไดผดชี
- พชัฒนาการใชผภาษาอชังกฤษเพนที่อการ
เรชียนรผยู่ และการสนที่อสาร
- เรชียนภาษาอชังกฤษจากบทเพลง
-เรชียนภาษาอชังกฤษดผวยตนเองจาก การ
อยานหนชังสนอภาษาอชังกฤษ  ฟชั งเสชียงตยาง
ๆ ทชีที่เปป็นภาษาอชังกฤษ  

5.ค ว า ม รผยู่ ใ น
ภาษาไทย

ภาษาไทยในชชีวบิต
ประจทาวชัน

-    ฝฝกฝนและพพฒนาการฟฟง พยด อยาน
  เขทยน เรทยนภาษาไทยในชทววตประจจาวพน

 และ การสสทอสารทททเกททยวขของกพบดนตรท
-ใชผภาษาไทยอยยางถยู่กตผอง  พยู่ดภาษา
ไทยชชัดเจน สะกดภาษาไทยถยู่กตผอง  รชัก
การอยาน  สามารถพยู่ดภาษาไทยในทชีที่
สาธารณะไดผดชี พยู่ดภาษาไทยกชับผผยู่ใหญย
โดยใชผภาษาถยู่กตผอง ถยู่กกาลเทศะ

6.ค ว า ม รผยู่ ใ น
คณบิตศาสตรท์

6.1 ทชั ก ษ ะ
ค ณบิ ต ศ า ส ต รท์
ปฏบิบชัตบิการเกชีที่ยว
กชับดนตรชี

-ฝศึ กทชักษะหลชักคบิดแบบคณบิตศาสตรท์จาก
ดนตรชี 
- ใชผการนชับจชังหวะ  ความสชัพื้นยาวของ
โนผตดนตรชี
- การประพชันธท์บทเพลง-ความสชัมพชันธท์
ของโนผตดนตรชีในบทเพลง-การใชผกลยยุม
โนผตทชีที่ซทพื้ ากชัน/ไมยซทพื้ ากชัน
-ใชผทชักษะทางคณบิตศาสตรท์ในการเขผาใจ
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6.2 คณบิตศาสตรท์
ใ น ชชี วบิ ต
ประจทาวชัน

ความถชีที่-ชยวงระยะสชัพื้นยาวของจชังหวะ
ดนตรชี  
-ฝศึ กความสชัมพชันธท์อยยางกลมกลนนของ
การใชผจชังหวะทชีที่สมมาตรและสชัมพชันธท์กชัน
ของเสชียงดนตรชีในการรยวมแสดงดนตรชี
กชับผผยู่อนที่น 
-พพฒนาตนเอง  ใหขเปปนมนนษยยทททควดเปปน

   ทจาเปปน แกขปฟญหาเปปน สามารถฝฝกควด
   อยยางมทเหตนผล รอบคอบ เปปนระบบ

 ระเบทยบ มทแบบแผน มทขพขนตอนในการ
เรทยนรยขดขวยตนเองและควดแกขปฟญหา

- คทา นวณคยาใชผจยายตยาง ๆ ของตน
วางแผนชชีวบิตรายเดนอน รายปชี  เกป็บขผอมยู่ล
ทางสถบิตบิในการแสดงดนตรชี   
-การใชผทชักษะในการเปรชียบเทชียบ  ไดผแกย
เรชียนรผยู่และเปรชียบเทชียบ ระยะทาง เวลา
คยาเงบิน ในการเดบินทาง  การวางแผน
เดบินทาง เปป็นตผน ฯลฯ
-ประมาณคยาใชผจยายจากสกยุลเงบินอเมรบิกชัน
เปป็นเงบินไทยไดผคลยอง 
- คทานวณความนยาจะเปป็นตยาง ๆ ในชชีวบิต
ไดผอยยางแมยนยทา  
-  พพฒนาตนเอง  ใหขเปปนมนนษยยทททควดเปปน

   ทจาเปปน แกขปฟญหาเปปน สามารถฝฝกควด
   อยยางมทเหตนผล รอบคอบ เปปนระบบ

 ระเบทยบ มทแบบแผน มทขพขนตอนในการ
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เรทยนรยขดขวยตนเองและควดแกขปฟญหา
- มชีทชักษะกระบวนการทางคณบิตศาสตรท์ทชีที่
จทาเปป็ น เชยน มชีความสามารถในการแกผ
ปชั ญหาดผวยวบิธชีการทชีที่หลากหลาย การใหผ
เหตยุผล สนที่อความหมายทางการคบิดคทา
นวน มชีความคบิดรบิเรบิที่มสรผางสรรคท์และการ
เชนที่อมโยงความรผยู่ตยางๆ ทางหลชักคทานวน
ไปเปป็นเครนที่องมนอในการเรชียนรผยู่เกชีที่ยวขผอง
-  วบิเคราะหท์ปชัญหาและสถานการณท์ไดผ
อยยางถชีที่ถผวนรอบคอบททาใหผ สามารถคาด
การณท์ วางแผน ตชัดสบินใจและแกผปชัญหา
ไดผอยยางถยู่กตผองและเหมาะสม 

-วางแผนชชีวบิตรายเดนอน รายปชี   คทานวณ
ความนยาจะเปป็ นตยาง ๆ ในชชีวบิตไดผอยยาง
แมยนยทา  
-วางแผนการลงทยุนระยะยาวสทาหรชับชชีวบิต
ตนเอง  
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7.  ค ว ามรผยู่ ใ น
อาชชีพ

7.1  มทความรยข ความเขขาใจเกททยวกพบการ
  งานอาชทพและเทคโนโลยท และสามารถ
 นจาความรยขนพขนไปประยนกตยใชข ในการ

ทจางานและปรพบปรนงการทจางานแตยละขพขน
 ตอน

7.2   มททพกษะการจพดการ ทจางานอยยาง
เปปนระบบและพพฒนาความควดสรขางสรรคย

 มทลพกษณะนวสพยการทจางานทททดท สามารถ
  ดยแลและชยวยเหลสอตนเอง เรทยนรยขการ

   แกขปฟญหา มทความรพบผวดชอบ รยขจพก
  คนณคยาของงานและการทจางาน มนยงมพทน

ในการทจางานทททมอบหมายจากผยขอสทนและ
 ทททตนเองสนใจ      มทความขยพน ซสทอสพตยย

       ประหยพด อดทน ใฝฝเรทยนรยข มทววนพย ตรง
ตยอเวลา
7.3 มทความเขขาใจและสามารถในการใชข

  เทคโนโลยท คอมพววเตอรยและ
อวนเตอรยเนนต   เขขาใจหลพกการการแกข

 ปฟญหาเบสของตขน มททพกษะการใชข
คอมพววเตอรยและเครสอขยายในการคขนหา

   ขขอมยล เกนบรพกษา ขขอมยล สนองการเรทยน
  รยขอยยางหลากหลาย โดยใชขกระบวนการ

เทคโนโลยทใหขเกวดประโยชนยอยยาง
สรขางสรรคย
7.4  มชีมยุมมองทชีที่กวผางตยออาชชีพตยางๆ ซศึที่ง
จะชยวยในการตชัดสบินใจในชชีวบิตอนาคต
เรชียนรผยู่และเขผาใจเกชีที่ยวกชับอาชชีพทชีที่สนใจ
รวมทชัพื้งเรชียนรผยู่เขผาใจในการใชผความรผยู่
ความสามารถและคยุณธรรมทชีที่สชัมพชันธท์กชับ
อาชชีพตยางๆ ในสชังคม
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7.2  ค ว า ม รผยู่ ทชีที่
เ กชีที่ ย ว ขผ อ ง กชั บ
ดนตรชี

ทฤษฎชีดนตรชี  , Ear-Training , การ
ประพชันธท์ เพลง ,   ก า รควบคยุมว ง
(Conducting) , การรวมวง (Ensemble)
และ  การแสดงบนเวทชี (Performing)

7.3  การแสดง
ไวโอลบิน

2.2.1  ประทชับใจผผยู่ชม
2.2.2  ถยู่กตผองทาง เทคนบิคการ เลยน
ไวโอลบินขชัพื้นสยู่ง
2.2.3  Good  intonation – เสชียงทชีที่
ออกมาไมยผบิดเพชีพื้ยน

2.2.4  ส า ม า ร ถ สนที่ อ ส า ร ไ ดผ
อ า ร ม ณท์ ค ว า ม รผยู่ สศึ ก ต า ม
เจตนารมณท์ของผผยู่ประพชันธท์
เพลง

7.4 การประพชันธท์
เพลง

เขผาใจโครงสรผางของบทเพลงคลาสสบิก
แตยละชนบิด

7.5 การขชับรผอง
คลาสสบิก

เรชียนรผยู่ พนพื้ นฐานการขชับรผองและ การ
เปลยงเสชียง

8.นบิตบิศาสตรท์ ปรบิญญาตรชีทาง
นบิตบิศาสตรท์

ลงทะเบชียนเรชียน เพนที่อเกป็บหนยวยกบิต
สะสม สทาหรชับการศศึกษาระดชับปรบิญญา
ตรชี ทชีที่มหาวบิทยาลชัยรามคทาแหง สาขา
นบิตบิศาสตรท์  

5.การวรัดและประเมบินผล
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5.1 ดผวยการสชังเกตยุอยยางใกลผชบิดของพยอแมย โดยเฉพาะเกชีที่ยวกชับการแกผ
ปชั ญหา การเขผากชับคนอนที่น การกลผาคบิดและททาในสบิที่งทชีที่ถยู่กตผอง ความคบิดรบิเรบิที่ม
สรผางสรรคท์ การเขผาใจตนเองและผผยู่อนที่น ความไมยโกรธ ความเสชียสละ ความ
อดทน ความเพชียร การตยอยอดความรผยู่สยยู่การปฏบิบชัตบิจรบิงในชชีวบิตประจทาวชัน

5.2 เกป็บสะสมภาพถยาย ผลงานฝชีมนอของตน  
5.3 เผยแพรยผลงานทางดผานดนตรชีสยยู่สาธารณะ สชังเกตยุผลตอบรชับจาก

สาธารณชน ผลงานทางดผานดนตรชี สะทผอนวบิถชีชชีวบิต วบิธชีคบิด การเรชียนรผยู่ การตยอย
อดสบิที่งทชีที่เรชียนรผยู่ การนทาสบิที่งทชีที่เรชียนรผยู่มาปรชับใชผในชชีวบิตจรบิง และการลงมนอททา ออก
มาเปป็นผลงานอชันเปป็นรยู่ปธรรม

5.3 ทดสอบดผวยการสชัมภาษณท์ ถาม-ตอบ (Oral-test) เพนที่อใหผถยายทอด
หรนอแสดงความคบิดเหป็นอชันมชีลชักษณะเฉพาะหนผา 

5.4 สอบถามจากบยุคคลทชีที่เกชีที่ยวขผองสชัมพชันธท์ใกลผชบิด ในเรนที่องคยุณธรรม
จรบิยธรรม ความซนที่อสชัตยท์ ลชักษณะนบิสชัย มารยาท การแกผปชัญหา การใชผไหวพรบิบ
สตบิปชัญญา การจชัดการงานตยาง ๆ เปป็นตผน 

5.5 นทาขผอมยู่ลทชีที่ไดผจากทยุกประเดป็นมาบชันทศึกเปป็นลายลชักษณท์อชักษร
6.การจรัดตารางการเรรียนรบ้มู

วรัน/เวลา 9.00-11.00 13.00-
15.00

18.00-20.00

จรันทรท ศศึกษาคผนควผา ปฏบิบชัตบิการ สงบนบิที่ง เพนที่อทบทวนสบิที่งตยาง ๆ
ทชีที่ผยานเขผามา

อรังคาร แ ล ก เ ป ลชีที่ ย น
เรชียนรผยู่

ปฏบิบชัตบิการ ในทยุกวชันของชชีวบิต โดยใชผ
ปชัญญาพบิจารณา 
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พตุธ ศศึกษาคผนควผา ปฏบิบชัตบิการ สบิที่งตยาง ๆ ทชีที่ไดผเรชียนรผยู่ ดผวย
ตนเอง หรนอโดย

พฤหรัส แ ล ก เ ป ลชีที่ ย น
เรชียนรผยู่

ปฏบิบชัตบิการ พยอแมยแนะนทา  เพนที่อสามารถ
นทาไปใชผ  แกผไข 

ศตุกรท ศศึกษาคผนควผา ปฏบิบชัตบิการ ปรชับปรยุง ใหผ ชชีวบิต ของตน
เปป็นชชีวบิต ทชีที่พศึที่ง

เสารท เรชียนรผยู่โลกกวผาง เรชียนรผยู่โลก
กวผาง

ตนเองไดผ  จนสามารถพชัฒนา
ชชีวบิตของตน

อาทบิตยท เรชียนรผยู่โลกกวผาง เ รชียนรผยู่ โ ลก
กวผาง

ใหผเปป็ นชชีวบิตทชีที่ดชี มชีคยุณคยา ตยอ
ตนเอง และสชังคม
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