กำหนดกำรกำรแสดงดนตรีและนำฏศิลป์นำนำชำติ ครั้งที่ ๗
ในงำนรำชภัฏกำแพงเพชรวิชำกำร ครั้งที่ ๑๓ “ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๐
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๐
๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. - คณะนักแสดงนานาชาติเดินทางถึงประเทศไทย
- คณะนักแสดงนานาชาติเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันศุกร์ที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น.
คณะนักแสดงรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
๐๘.๓๐ น.
คณะนักแสดงนานาชาติและเครือข่ายภายในประเทศทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาตินาตกคลองลาน
๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
๑๓.๐๐ น.
คณะนักแสดงนานาชาติและเครือข่ายภายในประเทศทัศนะศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์
กาแพงเพชร
๑๖.๐๐ น.
การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ของ วงดนตรีเครื่องสาย จากโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ณ เวทีกลาง
หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ
๑๗.๐๐ น.
นักแสดงนานาชาติและเครือข่ายภายในประเทศพร้อมกัน ณ จุดตังขบวนพาเหรดบริเวณสหกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๑๘.๐๐ น.
พิธีเปิดงานการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครังที่ ๗ โดย สานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๙.๐๐ น.
การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครังที่ ๗
- ประเทศอินโดนีเซีย ชุดที่ ๑
- ประเทศอินเดีย ชุดที่ ๑
- ประเทศตุรกี และ ประเทศคาซัคสถาน
- ประเทศไทย จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประเทศอินโดนีเซีย ชุดที่ ๒
- ประเทศไทย จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
- ประเทศจีน จาก Oxbridge College Kunming University of Science and
Technology
- ประเทศอินโดนีเซีย ชุดที่ ๓
- ประเทศอินเดีย ชุดที่ ๒
- ประเทศไทย จาก สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
/วันเสาร์.....

วันเสำร์ที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น.
คณะนักแสดงรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. คณะนักแสดงเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะนักแสดงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม โดยแบ่งกลุ่ม ดังนี
- กลุ่มที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประเทศจีน และ ประเทศอินเดีย)
- กลุ่มที่ ๒ คณะครุศาสตร์ (ประเทศอาเจนตินา ประเทศตุรกี ประเทศคาซัคสถาน
และประเทศอินโดนีเซีย กลุ่ม ๑)
- กลุ่มที่ ๓ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (ประเทศอินโดนีเซีย
กลุม่ ๒)
๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะนักแสดงเดินทางกลับที่พักเพื่อเตรียมตัวแสดง และเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โดยมีห้องพักสาหรับนักแสดง ๒ ห้อง ณ ชัน ๒ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คือ ห้องทองกวาว และ
ห้องกาสะลอง
๑๘.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครังที่ ๗
- ประเทศไทย จาก สานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ประเทศอินโดนีเซีย ชุดที่ ๑
- ประเทศอินเดีย ชุดที่ ๑
- ประเทศตุรกี และ ประเทศคาซัคสถาน
- ประเทศไทย จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประเทศอินโดนีเซีย ชุดที่ ๒
- ประเทศไทย จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
- ประเทศจีน จาก Oxbridge College Kunming University of Science and
Technology
- ประเทศอินโดนีเซีย ชุดที่ ๓
- ประเทศอินเดีย ชุดที่ ๒
- ประเทศไทย จาก สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันอำทิตย์ที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น.
คณะนักแสดงรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
๐๘.๐๐ น.
คณะนักแสดงออกเดินทางจากจังหวัดกาแพงเพชร ไปยังกรุงเทพมหานคร
๑๔.๐๐ น.
คณะนักแสดงเดินทางถึงที่พัก ณ กรุงเทพมหานคร
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. คณะนักแสดงทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : - ประเทศอาเจนตินา เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดสุรินทร์
- ประเทศอินเดีย ประเทศตุรกี และ ประเทศคาซัคสถาน เดินทางกับประเทศโดยสวัสดิภาพ
วันจันทร์ที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๐
๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. คณะนักแสดงประเทศอินโดนีเซีย เดินทางกลับประเทศโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดกำรพิธีเปิดกำรแสดงดนตรีและนำฏศิลป์นำนำชำติ ครั้งที่ ๗
ในงำนรำชภัฏกำแพงเพชรวิชำกำร ครั้งที่ ๑๓ “ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
วันศุกร์ที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๐
ณ เวทีกลำง หน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
วันศุกร์ที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๐
๑๖.๐๐ น.
การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดนตรีเครื่องสาย จากโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
๑๗.๐๐ น.
นักแสดงนานาชาติและเครือข่ายภายในประเทศพร้อมกัน ณ จุดตังขบวนพาเหรดบริเวณสหกรณ์
๑๗.๐๐ น.
 การบรรเลงดนตรีไทย วงปี่พาทย์มอญ โดยโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
๑๘.๐๐ น.
 ขบวนพาเหรดเคลื่อนขบวนมาถึงเวทีกลาง
 เข้าสู่พิธีเปิดงานการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครังที่ ๗
 นักแสดงนานาชาติและเครือข่ายภายในประเทศ และคณะต่าง ๆ ตังแถวบริเวณด้านหน้าเวที
และร่วมรับชมการแสดงพิธีเปิดตามลาดับ ดังนี
กำรแสดงถวำยอำลัยส่งเสด็จสู่สวรรคำลัย พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ชุด
นบพระบรมบำท ธ จอมรำชย์รวมใจไทย
รำชภัฏส่งเสด็จสู่สวรรคำลัย ร้อยดวงใจสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ

กำรแสดงถวำยพระพร สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
ชุด
รำชภัฏถวำยพระพร สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
ประกอบด้วยการขับร้องเพลงประสานเสียง โดย โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ร่วมกับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ในบทเพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป และ เพลงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระ
เจริญ

 พิธีกรกล่าวเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ผู้แทนคณะนักแสดงนานาชาติ
๖ ประเทศ ผู้แทนเครือข่ายทางวัฒนธรรม ๘ หน่วยงาน ขึนสู่เวที
 นักแสดงนานาชาติและเครือข่ายภายในประเทศ และคณะต่าง ๆ เคลื่อนออกจากบริเวณหน้าเวที
เพื่อตังแถวร่วมพิธีลาดับต่อไปในบริเวณที่องค์การบริหารนักศึกษาจัดเตรียมให้
 ขบวนประทีป เรือสุพรรณหงส์ เคลื่อนขบวนเข้ามาอยู่แทนทีใ่ นตาแหน่งขบวนนักแสดง
 พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดงาน
 พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กล่าวเปิดงาน
/การลอยประทีป.....

กำรลอยประทีป เพื่อบำเพ็ญพระรำชกุศลสตมวำร (๑๐๐ วัน) โดย กองพัฒนำนักศึกษำ
 พิธีกรกล่าวเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กล่าวถวายความอาลัย
 พิธีกรกล่าวเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะนักแสดงนานาชาติ
เครือข่ายทางวัฒนธรรม และนักศึกษา ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา ๘๙ วินาที
 พิธีกรกล่าวเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ลงจากเวทีเพื่อจุดปฐมประทีป
ถวายความอาลัยบริเวณริมบ่อปลาบึก โดย อาจารย์บรรเจิด วรรณะ บรรเลงเดี่ยว Saxophone
บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงแสงเทียน
 ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะนักแสดงนานาชาติ เครือข่ายทางวัฒนธรรม และนักศึกษา
ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย
 อาจารย์บรรเจิด วรรณะ บรรเลงเดี่ยว Saxophone และจะหยุดบรรเลงขณะที่นายกสภาฯ
กลับขึนสู่เวทีเรียบร้อยแล้ว
 วงดนตรีสากล บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะนักแสดง
นานาชาติ เครือข่ายทางวัฒนธรรม และนักศึกษาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
*******************

 พิธีกรกล่าวเรียนเชิญประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้กับคณะนักแสดงนานาชาติ เครือข่าย
ภายในประเทศ และเครือข่ายภายในจังหวัดกาแพงเพชร เข้าสู่การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
นานาชาติ ครังที่ ๗
๑๙.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.

 เข้าสู่การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครังที่ ๗

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

