
 

1 แจ้งภายนอก 

โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ  พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้  ปี 2558 
 
ประเภทของโครงการ  บริการวิชาการสู่ชุมชน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัช สอนใย 
หลักการและเหตุผล 
 วิชาการดนตรีไทยเป็นวิชาท่ีมีความเฉพาะอย่างมากในด้านการเรียนการสอน เพราะเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดมีวิธีการบรรเลงท่ี
แตกต่างกัน  ในระบบการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐานตามหลักวิชาการดนตรีไทย ผู้ถ่ายทอดต้องเป็นผู้ท่ีมีความช านาญการบรรเลงเครื่องดนตรี
ชนิดน้ัน และน่ันก็เป็นปัญหาท่ีพบได้จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นับได้ว่าเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีความรู้สามารถด้านดนตรี
ไทยตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการดนตรีไทย ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการมาตรฐานวิชาการดนตรีไทย เชิงปฏิบัติ ส าหรับ ครู อาจารย์ 
นักเรียน และผู้สนใจในดนตรีไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงจะช่วยแก้ไขปัญหาให้นักเรียนท่ีมีความรักในดนตรีไทย มีหลักเกณฑ์ในกา ร
ปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเองสูงขึ้น และในอนาคตวิชาการดนตรีไทย ในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมาตรฐาน
ถูกต้องตามหลักวิชาการดนตรีไทย จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้ส าหรับ ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจดนตรีไทย  
2. ถ่ายทอดความรู้ หลักการบรรเลงจะเข้ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย 

เป้าหมายของโครงการ 
1. ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เชิงปริมาณ) 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความรู้การบรรเลงจะเข้ ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยท่ีเหมาะสม (เชิงคุณภาพ) 

ระยะเวลาในการปฏิบัติการ 
  ช่วงระหว่างเดือนมกราคม  - เมษายน 2558 

ช่วงท่ี 1 
 ครั้งท่ี 1 ขั้น 1 เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น (และเพลงในตับต้นเพลงฉิ่ง) วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 10-11 มกราคม 2558 
 ครั้งท่ี 2 ขั้น 2 เพลงฉิ่งแมลงภู่ทอง เพลงฉิ่งมุล่ง (เสียง โด)  วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 24-25 มกราคม 2558 
 ครั้งท่ี 3 ขั้น 3 เพลงฉิ่งตรัง เพลงฉิ่งช้างประสานงา   วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 
 ครั้งท่ี 4 ขั้น 4 เพลงฉิ่งมุล่ง (เสียง ที) เพลงฉิ่งตวงพระธาตุ  วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 
ช่วงท่ี 2 
 ครั้งท่ี 5 ขั้น 1 เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น(และเพลงในตับต้นเพลงฉิ่ง) วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 7-8 มีนาคม 2558 
 ครั้งท่ี 6 ขั้น 2 เพลงฉิ่งแมลงภู่ทอง เพลงฉิ่งมุล่ง (เสียง โด)  วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 21-22 มีนาคม 2558 
 ครั้งท่ี 7 ขั้น 3 เพลงฉิ่งตรัง เพลงฉิ่งช้างประสานงา   วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 28-29 มีนาคม 2558 
 ครั้งท่ี 8 ขั้น 4 เพลงฉิ่งมุล่ง (เสียง ที) เพลงฉิ่งตวงพระธาตุ  วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 6-7 เมษายน 2558 

 ช่วงท่ี 3 (พิเศษ) 
 ครั้งท่ี 9 ขั้น 4 เพลงฉิ่งมุล่ง (เสียง ที) เพลงฉิ่งตวงพระธาตุ  วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 25-26 เมษายน 2558 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ลักษณะการปฏิบัติงาน 

1. การบรรยายประกอบการสาธิต ฝึกปฏิบัติจะเข้ ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยท่ีเหมาะสม  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัช  สอนใย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะความสามารถการบรรเลงจะเข้ 
2. ยกระดับมาตรฐานวิชาการและการบรรเลงดนตรีไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดมีความรักในดนตรีไทย และการบรรเลงจะเข้ได้ดีขึ้นจากเดิม  
4. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการยอมรับในด้านวิชาการ 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติ พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้  ปี 2558 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

1. ข้อมูล 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................สกุล......................................................................... 
อายุ..............ปี  สถานศึกษา............................................ระดับชั้นการศึกษา............................................ 
ท่ีอยู่ / ท่ีอยู่สถานศึกษา..................................เลขท่ี.................หมู่ท่ี..............ซอย..................................... 
ถนน................................แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ............................................... 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์........................................... 
โทรสาร................................มือถือ...................................E-mail………….………..……………………………….. 

2. กรุณาใส่เครื่องหมาย  วันเวลา และระดับท่ีประสงค์เข้าร่วม โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติ พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้ 
(ผู้สมัครเลือกตามความสนใจและความสะดวกสามารถสลับช่วงการเข้าร่วมได้ โปรดส ารวจความสามารถด้านการบรรเลงจะเข้ของ
ตนเองตามล าดับขั้น ใบสมัคร 1 ใบ ต่อการเข้าร่วม 1 ครั้ง ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้ รับจ านวนจ ากัด 15 คน ต่อการอบรม 1 ครั้ง 
) 
 ช่วงท่ี 1 
 ครั้งท่ี 1 ขั้น 1 เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น (และเพลงในตับต้นเพลงฉิ่ง) วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 10-11 มกราคม 2558 
 ครั้งท่ี 2 ขั้น 2 เพลงฉิ่งแมลงภู่ทอง เพลงฉิ่งมุล่ง (เสียง โด)  วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 24-25 มกราคม 2558 
 ครั้งท่ี 3 ขั้น 3 เพลงฉิ่งตรัง เพลงฉิ่งช้างประสานงา   วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 
 ครั้งท่ี 4 ขั้น 4 เพลงฉิ่งมุล่ง (เสียง ที) เพลงฉิ่งตวงพระธาตุ  วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 
 ช่วงท่ี 2 
 ครั้งท่ี 5 ขั้น 1 เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น(และเพลงในตับต้นเพลงฉิ่ง) วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 7-8 มีนาคม 2558 
 ครั้งท่ี 6 ขั้น 2 เพลงฉิ่งแมลงภู่ทอง เพลงฉิ่งมุล่ง (เสียง โด)  วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 21-22 มีนาคม 2558 
 ครั้งท่ี 7 ขั้น 3 เพลงฉิ่งตรัง เพลงฉิ่งช้างประสานงา   วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 28-29 มีนาคม 2558 
 ครั้งท่ี 8 ขั้น 4 เพลงฉิ่งมุล่ง (เสียง ที) เพลงฉิ่งตวงพระธาตุ  วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 6-7 เมษายน 2558 

  ช่วงท่ี 3 (พิเศษ) 
 ครั้งท่ี 9 ขั้น 4 เพลงฉิ่งมุล่ง (เสียง ที) เพลงฉิ่งตวงพระธาตุ  วันเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 25-26 เมษายน 2558 
 
       (ลงชื่อ)........................................ผู้สมัคร 
                (......................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค่าลงทะเบียน 500 บาท ต่อการอบรม 1 คร้ัง / คน 
(เพื่อใช้เป็นค่าด าเนินการ ค่าเอกสาร อาหารว่าง 4 มื้อ อาหารกลางวันและเย็น 3 มื้อ)  
ช าระเงินล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม  
วิธีการช าระ  
 ธนาณัติ จ านวนเงิน 500 บาท สั่งจ่ายในนาม นายปราโมทย์ ด่านประดิษฐ ์
 ป.ณ.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  44150 

    
 * การตอบรับการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการช าระเงิน 
             โดยจ่าหนา้ซองดังนี้ 

วิทยาลัยดรุิยางคศลิป์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม 
ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม 44150 
(วงเล็บมุมซอง “พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข”้) 
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ก าหนดการ 
โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข ้  ปี 2558 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัช  สอนใย  

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ช่วงเดือน มกราคม - เมษายน 2558 
 

คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 10-11, มกราคม     คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี  24-25 มกราคม     คร้ังท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 7-8, กุมภาพันธ์  
คร้ังท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 21-22 กุมภาพันธ์   คร้ังท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 7-8 มีนาคม          คร้ังท่ี 6 ระหว่างวันท่ี 21-22 มีนาคม   
คร้ังท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 28-29 มีนาคม      คร้ังท่ี 8 ระหว่างวันท่ี 6-7 เมษายน          คร้ังท่ี 9 ระหว่างวันท่ี 25-26 เมษายน 

 
วันเสาร์ 
 08.30 น.  ลงทะเบียน 
 09.00 น.  แนะน าเนื้อหา และฝึกปฏิบัติทักษะการบรรเลงจะเข้ตามเนื้อหาของแต่ละ ขั้น 
 10.00 น.  พัก รับประทานอาหารว่าง 
 10.15 น.  ฝึกปฏิบัติทักษะการบรรเลงจะเขต้ามเนื้อหาของแต่ละขั้น (ต่อ) 
 12.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น.  ฝึกปฏิบัติทักษะการบรรเลงจะเขต้ามเนื้อหาของแต่ละขั้น (ต่อ) 
 15.00 น.  พัก รับประทานอาหารว่าง 
 15.15 น.  ฝึกปฏิบัติทักษะการบรรเลงจะเขต้ามเนื้อหาของแต่ละขั้น และทบทวน 
 17.00 น.  พัก รับประทานอาหารเย็น 
 18.00 น.  ฝึกซ้อมด้วยตนเอง 
วันอาทิตย์  
 08.30 น.  ลงทะเบียน ฝึกซ้อมตามอัธยาศัย  
 09.00 น.  แนะน าเนื้อหา ในการฝึกปฏิบัติทกัษะจะเข ้
 10.00 น.  พัก รับประทานอาหารว่าง 
 10.15 น.  ฝึกปฏิบัติทักษะการบรรเลงจะเขต้ามเนื้อหาของแต่ละขั้น (ต่อ) 
 12.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น.  ฝึกปฏิบัติทักษะการบรรเลงจะเขต้ามเนื้อหาของแต่ละขั้น (ต่อ) 
 15.00 น.  พัก รับประทานอาหารว่าง 
 15.15 น.  ฝึกปฏิบัติทักษะการบรรเลงจะเขต้ามเนื้อหาของแต่ละ ขั้น และทบทวน 
 17.00 น.  จบการอบรมในช่วง มอบเกียรติบตัร 
 
 
  
 


