
 
ที่จว.01/2565  215/3  ถ.เทศบาล 16 ต.ปากชอ่ง 
  อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสีมา 30130 
 
 วนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
 
เร่ือง ขอความอนเุคราะห์วิทยากร  
เรียน คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. โครงการ จ านวน      1 ชดุ 
  2. ก าหนดการ จ านวน      1 แผน่ 
  3. แบบตอบรับการเป็นวิทยากร จ านวน      1 แผน่ 
 
 ด้วยโรงเรียนดนตรีจีรวิชญ์เป็นสถานศึกษาในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งให้บริการ
จดัการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนต่างๆ ทัง้ของเอกชนและรัฐบาลเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนดนตรีสากลใน
โรงเรียนตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนถึงมธัยมศกึษาตอนปลาย  ปีการศกึษา2565 ทางโรงเรียนดนตรีจีรวิชญ์ร่วมกบัโรงเรียน
ภทัรวิทยา อ.แมส่อด  จ.ตาก  ได้จดัท าคา่ยวงโยธวาทิตเพ่ือพฒันาศกัยภาพทางดนตรีระหว่างวนัท่ี 28 กรกฎาคม ถึง
วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ตัง้แตเ่วลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนภทัรวิทยาเพ่ือเป็นการเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ 
และประสบการณ์แกค่รูผู้สอนและนกัเรียน 
 ทางโรงเรียนดนตรีจีรวิชญ์จงึใคร่ขอความอนเุคราะห์วิทยากรจากทางมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรคือ    

อาจารย์ประพีร์  ประสิทธิพันธ์ , อาจารย์มุทิตา นาคเมือง และอาจารย์ธีริทธ์ิ กันยารอง อาจารย์โปรแกรม
ดนตรีศกึษาซึง่เป็นบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในเร่ืองดงักลา่วอยา่งดีเย่ียม ให้ความรู้และเข้า
คา่ยวงโยธวาทิต ทกัษะการปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีในวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดพิจารณา ทางโรงเรียนดนตรีจีรวิชญ์และบริษัทพีพีพีมิวสิคกรุ๊ปจ ากัด หวงัว่าคงได้รับ
ความอนเุคราะห์วิทยากรจากหนว่ยงานของทา่นและขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้
 
     ขอแสดงความนบัถือ 

      
(นายสรวิชญ์   อนชุน) 

 
 

โรงเรียนดนตรีจีรวิชญ์ 



 
     ผู้ รับใบอนญุาต 
โทรศัพท์ 0-4391-8027 / 085-0029800 
 

แบบตอบรับการเป็นวิทยากร 

ค่ายวงโยธวาทติ 

 

วนัท่ี.............เดือน.......................พ.ศ............... 

เร่ือง ตอบรับการเป็นวิทยากร 

เรียน ผู้ รับใบอนญุาตโรงเรียนดนตรีจีรวิชญ์ 

  ตามท่ีทางโรงเรียน ได้เชิญข้าพเจ้า ตามหนงัสือเชิญท่ีจว. 01 /2565 ลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565  
มาเป็นวิทยากรโครงการในระหว่างวนัท่ี 28 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00-16.00น ณ. 
โรงเรียน ภทัรวิทยา  อ.แมส่อด  จ.ตาก   นัน้ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดดงักล่าวแล้ว จงึพิจารณาตอบรับการเป็น
วิทยากรเข้าคา่ยวงโย  ดงันี ้

  สามารถเป็นวิทยากร  ได้ 

 ไมส่ามารถเป็นวิทยากร ได้เน่ืองจาก
........................................................................................................... 

และขอขอบคณุทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งท่ีให้เกียรตเิชิญข้าพเจ้าครัง้นี ้

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

     ลงช่ือ 

        (  อาจารย์มทุิตา นาคเมือง ) 

     ต าแหนง่................................................... 

 

 

 

 



ตารางค่ายดนตรีภัทรวทิยา 65 

เวลา วันพฤหัสฯ ที่ 28 กรกฎาคม วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม หมายเหตุ 

08.30 – 
09.00 

(30 นาที) 

 

ลงทะเบียน พิธีเปิดค่ายฯ 
ปฐมนิเทศ 

 

เช็ครายชื่อผู้มาเข้าค่ายฯ / เรียกรวมช้ีแจงตารางค่ายฯ ในแตล่ะวัน  ( 30 นาที ) 

09.00 – 10.30  

( 90 นาที ) 
ทฤษฎีดนตรี การอ่าน
เครื่องหมาย 

สัญลักษณ์ทางดนตรี  แยกไป
ฝึกซ้อม  

วงโยฯ ฝึกซ้อมแยกตาม Part ต่าง 
ๆ 

กลุ่มขับขานเน้นเพลงที่จะใช้ร้อง
โชว์ 

วงโยฯ ฝึกซ้อมแยกตาม Part ต่าง 
ๆ  
กลุ่มขับขานแยกซ้อมร้องตามเสียง
ต่าง ๆ 

 

10.30 - 
11.00 

พัก ทาน อาหาร ว่าง ที่ พีวีมินิมาร์ท   ( 30 นาที ) 

11.00 - 
12.00 

( 60 นาที ) 

วงโยฯ ฝึกซ้อมแยกตาม Part ต่าง 
ๆ  
กลุ่มขับขานประสานเสียงแยก
ซ้อมตามเสียง 

วงโยฯ ฝึกซ้อมแยกตาม Part ต่าง 
ๆ 

กลุ่มขับขานแยกซ้อมตามเสียง 4 
เสียง 

วงโยฯ ฝึกซ้อมแยกตาม Part ต่าง 
ๆ  
กลุ่มขับขานแยกซ้อมร้องตามเสียง
ต่าง ๆ 

 

12.00 – 
13.00 

พัก รับ ประ ทาน อา หาร กลาง วัน   ( 60 นาที ) 

13.00 – 
14.30 

( 90 นาที ) 

วงโยฯ ฝึกซ้อมแยกตาม Part ต่าง 
ๆ 

กลุ่มขับขานฝึกซ้อมแยกตาม
เสียงต่าง ๆ 

วงโยฯ ฝึกซ้อมแยกตาม Part ต่าง 
ๆ  
กลุ่มขับขานรวมซ้อมร้องเพลง
ร่วมกัน 

วงโยฯ ฝึกซ้อมรวมวงท้ังนั่ง
บรรเลงและเดินเล่น 

กลุ่มขับขานประสานเสียงรวมวง
ร้องเพลง 

 

14.30 – 
15.00 

พัก ทาน อาหาร ว่าง ที่ พีวีมินิมาร์ท  ( 30 นาที ) 

15.00 – 
16.00 

( 60 นาที ) 

วงโยฯ ฝึกซ้อมรวมวง 
กลุ่มขับขานฝึกซ้อมรวมวง 

วงโยฯ ฝึกซ้อมรวมวง 

กลุ่มขับขานแยกไปซ้อมตามเสียง
ของตนเอง 

วงโยฯ ซ้อมเดินบรรเลงเพลงน า
ขบวนพาเหรด 

กลุ่มขับขานรวมซ้อมร้องเพลง
ร่วมกัน 

 

16.00 – 
16.30 

( 30 นาที ) 

วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตร ี

น าเครื่องดนตรีไปเก็บ / กลับ
บ้าน 

เรียกรวมเพื่อตรวจเช็คบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี ถาม – ตอบปัญหาสงสัย 

สรุปสิ่งที่ได้รบัในแต่ละวัน / กลับบ้าน 

 

 

หมายเหตุ : ตารางเวลาอาจปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่เป็นวิทยากรเห็นสมควร 

  

 

 

 



 


