กำหนดกำร งำนมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอำเซียนสัมพันธ์ และกำรแสดงนำนำชำติ ครั้งที่ 7
วันที่ 2-5 ธันวำคม พ.ศ. 2560
ณ อุทยำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี
วัน เดือน ปี
วันเสำร์ที่

เวลำ
กิจกรรม
ผู้ประสำนงำน
18.00-18.30 น. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวรายงาน สถาบันวิจัยฯ
2 ธันวำคม 2560
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์
และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
18.30-20.00 น. การแสดง แสง สี เสียง “เชิดชูภูมิปัญญำล้ำค่ำเพชรบุรี”
สถาบันวิจัยฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันวิจัยฯ
20.00-20.15 น. การแสดงโดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สถาบันวิจัยฯ
20.15-20.30 น. การแสดงโดยอินเดีย
20.30-20.45 น. การแสดงโดยสาธารณรัฐรัสเซีย
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
20.45-21.00 น. มอบของที่ระลึกแก่สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมแสดง
สถาบันวิจัยฯ
21.00-22.00 น. การแสดง“หมอลา ชุด พระสุธน มโนราห์”โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันวิจัยฯ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3277, research@mail.pbru.ac.th

สถำนที่
อุทยาน ร.4

อุทยาน ร.4

อุทยาน ร.4
อุทยาน ร.4
อุทยาน ร.4
อุทยาน ร.4
อุทยาน ร.4

วัน เดือน ปี
วันอำทิตย์ที่
3 ธันวำคม 2560

เวลำ
กิจกรรม
09.00 -10.30 น. การเสวนา เรื่อง “การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดย รศ.สุภาวดี โพธิ์เวชกุล และ อ.ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์
10.30- 16.00 น. การนาเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4

ผู้ประสำนงำน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

สถำนที่
ห้องประชุม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ห้องประชุม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
อุทยาน ร.4

สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ

อุทยาน ร.4
อุทยาน ร.4
อุทยาน ร.4

สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ

อุทยาน ร.4
อุทยาน ร.4
อุทยาน ร.4
อุทยาน ร.4
อุทยาน ร.4
อุทยาน ร.4
อุทยาน ร.4
อุทยาน ร.4

สถาบันวิจัยฯ

(ยกระดับภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
17.30-17.45 น.
17.45-18.00 น.
18.00-18.15 น.
18.15-18.30 น.
18.30-18.45 น.
18.45-19.00 น.
19.00-19.15 น.
19.15-19.30 น.
19.30-19.45 น.
19.45-20.00 น.
20.00-20.15 น.
20.15-20.30 น.
20.30-20.45 น.
20.45-21.00 น.
21.00-21.15 น.
21.15-22.00 น.

การแสดงจากโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี
- การแสดงโดยโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

- การแสดง “ระบาพัดรัตนโกสินทร์”โดยโรงเรียนอรุณประดิษฐ์
- การแสดงโดยโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
- การแสดง “การรามโนราห์ใต้ (ประยุกต์) โดยโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
- การแสดง “The Wonderful Thai Jusmine Rice” โดยโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มอบของที่ระลึกแก่โรงเรียนที่ร่วมแสดง
การแสดง“เซ้นะไค”โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การแสดง “ราชภัฏแห่งราชบุรนิ ทร์ ถวายนวมินทร์องค์ราชัน”โดย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การแสดงโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การแสดงโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การแสดง โดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การแสดงโดย สาธารณรัฐคีร์กีซ
การแสดงโดย สาธารณรัฐอินเดีย
การแสดงโดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
มอบของที่ระลึกแก่สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมแสดง
การแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หมำยเหตุ : นักแสดงจำกต่ำงประเทศศึกษำดูงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริโครงกำรชั่งหัวมัน/ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3277, research@mail.pbru.ac.th

วัน เดือน ปี
วันจันทร์ที่

เวลำ

กิจกรรม
การแสดงจากโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี
4 ธันวำคม 2560 17.10 –17.20 น. - การแสดง “ระบาจับกังโรงสีข้าว” โดยโรงเรียนบ้านหนองขานาง
17.20 -17.30 น. - การแสดง “หลัวลีลา นาฏการ งานอาชีพ”โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
17.30-17.40 น. - การแสดง “ศิลปะราวงมาตรฐาน ผสานศฺลป์ถิ่นพริบพรี”
โดยโรงเรียนเทศบาล 3 (ชุมชนวัดจันทราวาส)
17.40-17.50 น. - การแสดงโดยโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดไชยสุรินทร์)
17.50-18.00 น. - การแสดงโดยโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
18.00-18.10 น. - การแสดงโดยโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพ 192
18.10-18.20 น. - การแสดง “ระบาพวงมะโหด” โดยโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
18.20-18.30 น. - การแสดง “อิสตรีชุลีพร” โดยโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
18.30-18.45 น. - การแสดง “ฟ้อนกลองยาว” โดยโรงเรียนคงคาราม
18.45-19.00 น. มอบของที่ระลึกแก่โรงเรียนที่ร่วมแสดง
19.00-19.15 น. การแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
19.15-19.30 น. การแสดง“แปดริ้ว หลากวิถีลีลา งามสง่าภูมิปัญญาสร้างสรรค์”
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19.30-19.45 น. การแสดงโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน
19.45-20.00 น. การแสดงโดยสาธารณรัฐรัสเซีย
20.00-20.15 น. การแสดงโดยสาธารณรัฐคีร์กีซ
20.15-21.30 น. การแสดงโดยสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
21.30-21.45 น. การแสดงโดยสหรัฐเม็กซิโก
21.45-20.00 น. การแสดงโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
21.45-21.30 น. การแสดง “กำรเดินแบบชุดเสื้อผ้ำของแต่ละประเทศ” จากกลุ่มประเทศ
อาเซียนและยุโรป
21.30-21.45 น. มอบของที่ระลึกแก่สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมแสดง
21.45-22.00 น. การแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หมำยเหตุ : นักแสดงจำกต่ำงประเทศทัศนศึกษำตำมสถำนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3277, research@mail.pbru.ac.th

ผู้ประสำนงำน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

สถำนที่
ณ อุทยาน ร.4

สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ

ณ อุทยาน ร.4
ณ อุทยาน ร.4
ณ อุทยาน ร.4

สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ณ อุทยาน ร.4
ณ อุทยาน ร.4
ณ อุทยาน ร.4
ณ อุทยาน ร.4
ณ อุทยาน ร.4
ณ อุทยาน ร.4
ณ อุทยาน ร.4

สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ

ณ อุทยาน ร.4
ณ อุทยาน ร.4

วัน เดือน ปี
วันอังคำรที่

เวลำ
กิจกรรม
09.00 –12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
5 ธันวำคม 2560
และการแสดงนานาชาติ
17.15-17.30 น.
17.30-17.45 น.
17.45-18.00 น.
18.00-18.15 น.
18.15-18.30 น.
18.30-18.45 น.
18.45-19.00 น.
19.00-19.15 น.
19.15-19.30 น.
19.30-20.45 น.
20.45-21.00 น.
21.10-21.30 น.
21.30-22.00 น.
22.00 น.

การแสดงจากโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี
- การแสดง “เอกลักษณ์ไทย” โดยโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดแก่นเหล็ก)
- การแสดง “รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง” โดยโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดพระทรง)
- การแสดงโดยโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
- การแสดง “นาฏศิลป์ ประยุกต์”โดยโรงเรียนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี
- การแสดง “ร้อยโคมชัยถวายพระพร” โดยโรงเรียนท่ายางวิทยา
- การแสดงโดยโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรี
มอบของที่ระลึกแก่โรงเรียนที่ร่วมแสดง
การแสดง “มโหตรศิลป์คีตชาติ อนุรักษ์แห่งนักปราชญ์ สืบสานวัฒนธรรม ”
โดยวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี
พิธีมอบโล่พ่อดีเด่นด้านวัฒนธรรมประจาปี พ.ศ.2560
และพ่อดีเด่นของมหาวิทยาลัย
พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวัฒนธรรม
การแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มอบของที่ระลึกแก่สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมแสดง โดย อธิการบดีกล่าวขอบคุณ
การแสดง “นาฏยไมตรี น้อมภักดีองค์ราชันย์” โดยกลุ่มประเทศอาเซียน
และยุโรป
พิธีปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ
ครั้งที่ 7

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3277, research@mail.pbru.ac.th

ผู้ประสำนงำน
สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สถำนที่
หอประชุมภูมิแผ่นดิน
สถาบันวิจัยฯ

สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ณ อุทยาน ร.4

สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ณ อุทยาน ร.4
ณ อุทยาน ร.4

สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ณ อุทยาน ร.4

สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ณ อุทยาน ร.4
ณ อุทยาน ร.4
ณ อุทยาน ร.4

สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ณ อุทยาน ร.4

