กำหนดกำรพิธีเปิด และกำรแสดงดนตรีและนำฏศิลป์นำนำชำติ ครั้งที่ ๗
ในงำนรำชภัฏกำแพงเพชรวิชำกำร ครั้งที่ ๑๓ “ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
ระหว่ำงวันที่ ๒๐-๒๑ มกรำคม ๒๕๖๐
ณ เวทีกลำง หน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
เวลำ
กำหนดกำร
วันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๐
๑๗.๐๐ น. - นักแสดงนานาชาติและเครือข่ายภายในประเทศพร้อมกัน ณ จุดตั้งขบวนพาเหรดบริเวณสหกรณ์
๑๖.๐๐ น. - การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดนตรีเครื่องสาย จากโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
๑๗.๐๐ น. - ขบวนประทีป แปรแถวเป็นรูป “เรือสุพรรณหงส์” หน้าเวทีกลาง
๑๘.๐๐ น. - การบรรเลงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ “ประโคมย่่ายาม” โดยโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
๑๘.๐๐ น. - ขบวนพาเหรดเคลื่อนขบวน จากบริเวณสหกรณ์ มาถึงเวทีกลางเดินผ่านหน้าประธานในพิธี
- ๑๘.๓๐ น.
และเดินเลยไปตรงบริเวณทางเข้าตึก ๑๔ เพื่อรอพิธีเปิดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗
๑๘.๓๐
เข้ำสู่กำรถวำยอำลัยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
- ๑๙.๓๐ น. - การแสดงถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชื่อชุดการแสดง “นบพระบรมบาท ธ จอมราชย์รวมใจไทย ราชภัฏส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ร้อยดวงใจ
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ” โดย สานักศิลปะและวัฒนธรรม
- การลอยประทีปถวายความอาลัย เนื่องในวาระครบรอบสตมวาร (๑๐๐ วัน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย กองพัฒนานักศึกษา
๑. พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร ผู้แทนคณะนักแสดงนานาชาติ
และผู้แทนเครือข่ายทางวัฒนธรรม ขึ้นสู่เวที
๒. พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร กล่าวถวายความอาลัย
๓. พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะนักแสดงนานาชาติ
เครือข่ายทางวัฒนธรรม และนักศึกษา ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา ๘๙ วินาที
๔. พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร ลงจากเวทีเพื่อจุดปฐมประทีป
ถวายความอาลัยบริเวณริมบ่อปลาบึก พร้อมบรรเลงเดี่ยว Saxophone บทเพลงพระราชนิพนธ์
“แสงเทียน” โดย อาจารย์บรรเจิด วรรณะ
๕. นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร เดินขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัย
โดย ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะนักแสดงนานาชาติ เครือข่ายทางวัฒนธรรม และนักศึกษาร่วม
จุดเทียนถวายความอาลัยพร้อมกัน
๖. วงดนตรีสากล บรรเลงเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะนักแสดงนานาชาติ
เครือข่ายทางวัฒนธรรม และนักศึกษาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกัน
๗. จบเพลงสรรเสริญพระบารมี นักศึกษา แปรแถวเป็นรูป “เรือสุพรรณหงส์” ขยับขึ้นไปยืนรวมกับ
นักศึกษาที่แปรเลข ๙ เพื่อให้ขบวนนักแสดงเคลื่อนเข้ามาและยืนอยู่จนเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานการแสดง
ดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗
๘. ขบวนนักแสดงนานาชาติและเครือข่าย เคลื่อนเข้ามายืนแทนที่ เรือสุวรรณหงส์

-๒เวลำ
๑๙.๓๐ น.
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เข้าสู่พิธีเปิดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗
- ขบวนพาเหรดนักแสดงนานาชาติและเครือข่ายภายในประเทศ เคลื่อนขบวนมาบริเวณหน้าเวทีกลาง
- พิธีกรกล่าวเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร ยืนรับฟังค่ากล่าวรายงานที่โพเดียม
- พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดการแสดงดนตรี
และนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร กล่าวเปิดงานการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗
พร้อมทั้งท่าพิธีเปิด โดยเดินไปตีกลองที่เตรียมไว้ และตีโหม่ง ๓ ครั้ง
- เจ้าหน้าที่ปล่อยเปเปอร์ชู๊ด
- พิธีกรกล่าวเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึก ให้กับตัวแทนนักแสดงนานาชาติและ
เครือข่ายภายในประเทศ ตามล่าดับดังนี้
เครือข่ำยนำนำชำติ
๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๒. สาธารณรัฐอินเดีย
๓. สาธารณรัฐตุรกี
๔ สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๕. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๖. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๗. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
๘. ผู้ประสานงานเครือข่ายต่างประเทศ
เครือข่ำยภำยในประเทศ
๑. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓. ส่านักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก่าแพงเพชร
๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดก่าแพงเพชร
- พิธีมอบโล่เกียรติคุณ บุคคลดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ่าปี ๒๕๕๙ โดยพิธีกรกล่าวเรียนเชิญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร เป็นผู้มอบโล่ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลตามล่าดับดังนี้
คณะครุศำสตร์
สำขำกีฬำและนันทนำกำร
๑. ประเภทบุคคลทั่วไป
นางศศิประภา แก่งอินทร์
๒. ประเภทบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์กษมา สุรเดชา
๓. ประเภทนักศึกษา
นายโยธิน สมภักดี
นางสาวเสาวลักษณ์ สุขสมกิจ
นายสุรวุธ วาจูอิน

-๓-

๑๙.๓๐–
๒๒.๓๐ น.

สำขำส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๑. ประเภทนักศึกษา
นางสาวณฐพรรษภรณ์ โพธิ์พฤกษ์
นายศิริชัย ก้อนจันเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
สำขำศิลปะ
๑. ประเภทบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
อาจารย์ธนกิจ โคกทอง
๒. ประเภทนักศึกษา
นายชัญญาพัทธ์ ปัจฉิมพาณิชย์
คณะวิทยำกำรจัดกำร
สำขำส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๑. ประเภทบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
๒. ประเภทนักศึกษา
นายเทพทัต ทองคุ้ม
นายธรรมรงค์ ตั่นแก้ว
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สำขำศิลปะ
๑. ประเภทนักศึกษา
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำขำส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๑. ประเภทบุคคลทั่วไป
นางจารุวรรณ คงเผ่าพงษ์ (ด้านนาฏศิลป์ไทย)
นายบรรเจิด วรรณะ (ด้านดนตรีสากล)
นางสาวนากิษะ วันค่า (ด้านนาฏศิลป์ไทย)
๒. ประเภทนักศึกษา
นางสาววรางคณา ถมอินทร์ (ด้านมารยาทไทย)
สำขำกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
๑. ประเภทบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประพล จิตคติ
เข้าสู่การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗
- การแสดงถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ชื่อชุดการแสดง “ราชภัฏถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
ประกอบด้วยการขับร้องเพลงประสานเสียง ๒ บทเพลง คือ ๑) บทเพลง “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป”
๒) บทเพลง “เพลงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระเจริญ” โดย โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ร่วมกับ นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

-๔เวลำ

กำหนดกำร
- กำรแสดงดนตรีและนำฏศิลป์นำนำชำติ และเครือข่ำยภำยในประเทศ
การแสดงชุดที่ ๑ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
การแสดงชุดที่ ๒ สาธารณรัฐอินเดีย
การแสดงชุดที่ ๓ สาธารณรัฐตุรกีและสาธารณรัฐคาซัคสถาน
การแสดงชุดที่ ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การแสดงชุดที่ ๕ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
การแสดงชุดที่ ๖ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การแสดงขุดที่ ๗ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
การแสดงชุดที่ ๘ สาธารณรัฐประชาชนจีน
การแสดงชุดที่ ๙ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
การแสดงชุดที่ ๑๐ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
การแสดงชุดที่ ๑๑ สาธารณรัฐอินเดีย
การแสดงชุดที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (วงดนตรีลูกทุ่ง KPRU โปรแกรมดนตรีศึกษา)
วันที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๐
๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
๙.๐๐-๙.๓๐ น. คณะนักแสดงเดินทางมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณะนักแสดงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
กลุ่มที่ ๑ คณะมนุษยศำสตร์ (จีน และ อินเดีย จำนวน ๔๑ คน)
กลุ่มที่ ๒ คณะครุศำสตร์ (ตุรกี คำซัคสถำน และอินโดนีเซีย จำนวน ๒๗ คน)
กลุ่มที่ ๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ลำวและเอธิโอเปีย จำนวน ๑๒ คน)
๑๒.๐๐ น.
คณะนักแสดงรับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก่าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. - วงดนตรีสากล จากโปรแกรมดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. - วงดนตรีปี่พาทย์นางหงส์ จากโปรแกรมดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
๑๙.๐๐-๒๒.๓๐ น. - การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ
การแสดงชุดที่ ๑ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
การแสดงชุดที่ ๒ สาธารณรัฐอินเดีย
การแสดงชุดที่ ๓ สาธารณรัฐตุรกีและสาธารณรัฐคาซัคสถาน
การแสดงชุดที่ ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การแสดงชุดที่ ๕ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
การแสดงชุดที่ ๖ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การแสดงขุดที่ ๗ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
การแสดงชุดที่ ๘ สาธารณรัฐประชาชนจีน
การแสดงชุดที่ ๙ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
การแสดงชุดที่ ๑๐ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
การแสดงชุดที่ ๑๑ สาธารณรัฐอินเดีย
การแสดงชุดที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (การแสดงจากคณะ และการแสดงดนตรีโปรงลาง)
หมายเหตุ : ก่าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

