
 
 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย 
หลักสูตร การประพันธเพลงไทยลูกทุง 

 

ชื่อโครงการ โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย                                    
หลักสูตร การประพันธเพลงไทยลูกทุง 

ผูรับผิดชอบ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ลักษณะของโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ  

หลักการและเหตุผล 
 การประพันธเพลง เปนกระบวนการสําคัญประการหนึ่งในการผลิตผลงานเพลงไทยลูกทุง ซึ่งผูประพันธ
เพลงจําเปนจะตองมีความรูและความเขาใจในดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการประพันธเพลง จึงจะสามารถประพันธ
เพลงออกมาไดอยางตรงใจผูฟง โดยเฉพาะในดานทักษะการใชภาษาไทย ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญที่ทําใหบทเพลง
ไทยลูกทุงมีความนาสนใจ 

เพลงไทยลูกทุง เปนวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่มีการใชภาษาไทยในการสื่อความหมายและถายทอด
เรื่องราวไดอยางสละสลวย มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา ปจจุบันเพลงไทยลูกทุงมีพัฒนาการที่แตกตางไปจากเดิม
หลายประการ เชน ทํานอง การใชคํา การใชภาษา หรือแมแตประเด็นการนําเสนอในบทเพลง ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวน
เปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลใหเพลงไทยลูกทุงแตละบทเพลงนั้นไดรับความนิยมแตกตางกัน การประพันธเพลงไทยลูกทุง
จึงเปนขั้นตอนสําคัญท่ีผูประพันธเพลงจะตองมีการศึกษาเรียนรู และทําความเขาใจ โดยการประยุกตใชทักษะ       
ทางภาษาไทยเปนหลัก จึงจะสามารถสรางสรรคผลงานเพลงออกมาใหตรงใจผูฟง ซึ่งจะสงผลไปสูการครองพื้นที่
ทางการตลาดของเพลงไทยลูกทุงได 

ดวยเหตุนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในฐานะท่ีเปนหนวยงานกลางในการ
รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังการดําเนินงานดานงานวิชาการและอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองการ
พัฒนาทองถิ่นและสังคม โดยการใชองคความรูระดับบัณฑิตศึกษา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทักษะการใชภาษาไทยของประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งผูสนใจทั่วไป จึงไดกําหนดจัดโครงการ
อบรมพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย หลักสูตรการประพันธเพลงไทยลูกทุงข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูสนใจ
เก่ียวกับการประพันธเพลงไทยลูกทุง ไดมีโอกาสเรียนรู และเกิดความเขาใจเก่ียวกับการประพันธเพลงไทยลูกทุงท่ี
ดี มีเนื้อหาและทวงทํานองตรงใจผูฟง ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดรับไปเปนแนวทางการประพันธเพลงไทย
ลูกทุงเพ่ือการประกอบอาชีพหรือเพื่อเปนงานอดิเรก อันเปนการสืบสานวัฒนธรรมดานการประพันธเพลงไทย
ลูกทุง และสงเสริมการสรางบุคลากรดานการประพันธของชาติ   

 
 
 
 
 



วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู และความเขาใจ เกี่ยวกับการประพันธเพลงไทยลูกทุง 

2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมนําความรู เทคนิค และประสบการณที่ไดรับการถายทอดจากวิทยากรและ
ผูเชี่ยวชาญ นําไปใชเปนแนวทางการประพันธเพลงไทยลูกทุงได 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีดําเนินการ 
 หอง ร155 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผูเขารับการศึกษาอบรมไดรับความรู และเทคนิคการประพันธเพลงไทยลูกทุง 

2. ผูเขารับการศึกษาอบรมสามารถนําความรู เทคนิค และประสบการณที่ไดรับการถายทอดจากวิทยากร
และผูเชี่ยวชาญ นําไปใชเปนแนวทางการประพันธเพลงไทยลูกทุงได 
 3. ผูเขารับการอบรมสามารถประพันธเพลงไทยลูกทุงเปนเชิงพาณิชยหรือเฉพาะกิจได 
 

กิจกรรม 
 1. บรรยาย 
 2. กิจกรรมฝกปฏิบัติ 
 3. การนําเสนอชิ้นงาน 

ประเด็น/หัวขอการอบรม 
 1. พ้ืนฐานนักประพันธเพลงไทยลูกทุง 

 2. ศิลปะแหงการประพันธเพลงไทยลูกทุง 

  2.1 การวางโครงเรื่องและการนําเสนอแนวคิดในบทเพลงไทยลูกทุง 

  2.2 จังหวะและทวงทํานองในบทเพลงไทยลูกทุง 

  2.3 โครงสรางและฉันทลักษณเพลงไทยลูกทุง 

  2.4 ฯลฯ 

 3. ศิลปะการใชภาษาในบทเพลงไทยลูกทุง 

 4. การฝกปฏิบัติประพันธเพลงไทยลูกทุง 
 

คาลงทะเบียนการอบรม 
 คนละ 2,500 บาท ประกอบดวย 
 - คาเอกสาร สื่อ และวัสดุประกอบการอบรม 
 - คาอาหารวาง 4 มื้อ และอาหารกลางวัน 2 มื้อ 
 - คาวิทยากร 
 สําหรับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง สามารถเบิกคาลงทะเบียนไดตามระเบียบ       
กระทรวงการคลัง และไมถือเปนวันลา สวนบุคลากรในสังกัดหนวยงานเอกชน สามารถเบิกคาลงทะเบียนไดตาม
ระเบียบหรือขอบังคับที่เก่ียวของกับสิทธิการเบิกคาลงทะเบียนอบรมของหนวยงานตนสังกัดได ท้ังนี้ผูสมัครตอง
โอนเงินคาลงทะเบียนอบรมเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกเขาไรยา      
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (เงินรายไดอื่น ๆ) เลขที่บัญช ี178-1-48957-9 พรอมสําเนาหลักฐาน
การโอนเงินและใบสมัครมาที่ E-mail: training.grad.rbru@hotmail.com ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 
 
 
 



การสมัคร 
 1. ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.rbru.ac.th พรอมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียนอบรม 
มาที่  E-mail: training.grad.rbru@hotmail.com  
 2. สมัครอบรมผานระบบการรับสมัครแบบออนไลน โดยสแกน Qr – Code ดานลางนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการผานหลักสูตรการอบรม 
 - ผูเขารับการอบรมจะตองมีเวลาเขาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร 
และจะตองผานการฝกปฏิบัติจริง ซึ่งจะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 80 
 - ผูผานการอบรม จะไดรับวุฒิบัตรรับรองการผานหลักสูตรอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจง 
ในกรณีที่ผูสมัคร ไมสามารถเขารวมการอบรมไดในวันท่ีจัดอบรม ผูสมัครสามารถเปลี่ยน

ใหผูอ่ืนเขาอบรมแทนไดตามสิทธิ์ที่สมัครไว โดยแจงใหคณะกรรมการจัดโครงการทราบกอนวันจัด
อบรม 3 วัน ที่หมายเลขโทรศัพท 039-319111 ตอ 11300, 089-8336601และ 089-83141844  

แตถาในกรณีท่ีผูสมัครไมสามารถเขารวมการอบรมไดในวันที่จัดอบรมและไมมีผูเขารวม
การอบรมแทนตามสิทธิ์ที่สมัครไว ทางคณะกรรมการจัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
คาลงทะเบียนอบรมให ไมวากรณีใดทั้งสิ้น เนื่องจากเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการจัด
โครงการ และถาในกรณีที่หนวยงานจัดอบรมยกเลิกการจัดอบรม ทานสามารถรับเงิน
คาลงทะเบียนคืนได ทั้งนี้ไมรวมคาเดินทางและคาธรรมเนียมหรือคาปรับอื่น ๆ 



กําหนดการอบรม 
โครงการอบรมพัฒนาการใชทักษะภาษาไทย 

หลักสูตร “การประพันธเพลงไทยลูกทุง” รุนที่ 1 
วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ 2563 

ณ หอง ร155 อาคารเรียนรวม ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 
 เวลา 8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียนเขาอบรม 
 เวลา 9.00 – 12.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง พื้นฐานนักประพันธเพลงไทยลูกทุง 
      โดย วิทยากรรับเชิญพิเศษ  
 เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 16.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศลิปะการประพันธเพลงไทยลูกทุง”  
      โดยมีประเด็นยอยดังนี้ 
      1) การวางโครงเรื่องและการนําเสนอแนวคิด 
      ในบทเพลงไทยลูกทุง 
      2) จังหวะและทํานองในการประพันธเพลงไทยลูกทุง 
      3) โครงสรางและฉันทลักษณเพลงไทยลูกทุง 
      โดย วิทยากรรับเชิญพิเศษ 
 เวลา 16.00 – 16.30 น.  สรุปผลการอบรม 
 
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2563 
 เวลา 8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียนอบรม 
 เวลา 9.00 – 12.00 น.  ศิลปะการใชภาษาในบทเพลงไทยลูกทุง 
      โดย นายอนุพงษ กูลนรา 
 เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ฝกปฏิบัติการประพันธเพลงไทยลูกทุง 
      โดย วิทยากรรับเชิญพิเศษ 
 เวลา 16.00 – 16.15 น.  การนําเสนอผลงาน และสรุปผลการอบรม 
 เวลา 16.15 – 16.30 น.  - มอบวุฒิบัตร 
      - ปดการอบรม 
       
 
 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวาง 
  - ภาคเชา เวลา 10.30 – 10.45 น. 
  - ภาคบาย เวลา 14.00 – 14.15 น. 
 
 

-กําหนดการอาจมีความเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม-



 


