การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
กาหนดการ
การแสดงศิลปะพื้นบ้านบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 20 – 23 กันยายน พ.ศ.2565
ณ เวทีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ลานข้างอาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565
พิธีกร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พิธีเปิดเวทีศลิ ปะพื้นบ้าน
รองอธิการบดีส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงาน
การแสดงพิธีเปิดชุด “คีตาขับขาน ตานานเมืองนคร”
เวลา 13.00 – 15.00 น.
การแสดงศิลปะพื้นบ้านสลับการแสดงดนตรี
1. การแสดง “ลูกพ่อดารักษ์ทรัพยากรรู้คุณค่าร่วมรักษาตามพระราชดาริ”
แสดงโดย โรงเรียนโยธินบารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.1 การแสดง ดนตรีลูกทุง่ (20 นาที)
1.2 การแสดง “ระบาผักเสี้ยนผี” (10 นาที)
1.3 การแสดง ปันจักสีลัต : บอมอคลอนาวีศรีโยธิน (10 นาที)
1.4 การแสดง ดนตรีลูกทุง่ (20 นาที)
2. การแสดง "อย่าลืมรักษ์ฉาน" (10 นาที)
แสดงโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. การแสดง ระบารองเง็ง (20 นาที)
แสดงโดย ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ
จังหวัดกระบี่
4. การแสดง ภูเก็ตเมืองงาม (๑0 นาที)
แสดงโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๕. การแสดง ดนตรีลูกทุ่ง (๒0 นาที)
แสดงโดย โรงเรียนโยธินบารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา 15.00 - 16.00 น.
แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม
โดย คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เวลา 16.00 – 17.00 น.
เวลา 17.00 – 20.00 น.
เวลา 17.00 – 20.00 น.

เวลา 20.00 – 23.00 น.

การแสดงจากวงดนตรี WU BAND มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การแสดงจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การแสดงชุด “หัตถศิลป์ ถิ่นนคร”
การแสดงชุด “นบพระบรมธาตุ”
การแสดงจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การแสดงชุด “Cover Dance”
การแสดงชุด “หน้ากาก”
การแสดงชุด “ดิเกฮูลู”
การแสดงจากวงดนตรี WU BAND มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สืบสานงานศิลป์กบั “มโนราห์ไข่เหลี้ยม” เต็มวง

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565
พิธีกร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 12.00 – 14.00 น.
การแสดงศิลปะพื้นบ้านสลับการแสดงดนตรี
1.การแสดงจากวงดนตรี WU MC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.การแสดง ชุดพฤกษศาสตร์นาฎการ (10 นาที)
แสดงโดย โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
3.การแสดงละครนอก เรื่องไชยเชษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช
4.การแสดงจากวงดนตรี WU MC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 15.00 - 16.00 น.
“ชีวิตคิดบวก”
โดย จูรี นุ่มแก้ว ผู้ประกาศข่าวช่อง Work Point TV
เวลา 16.00 – 20.00 น.
การแสดงจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การแสดงชุด “วชิรพัตราภรณ์”
การแสดงชุด “ขวัญข้าว”
การแสดงชุด “Cover Dance”
การแสดงชุด “ตุมปัง”
การแสดงชุด “จินตะตารีซ่าน”
เวลา 20.00 – 23.00 น.
การแสดงคอนเสิร์ต “เจนนี่ ลิลลี”่ ได้หมดถ้าสดชื่น
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565
พิธีกร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 12.00 – 14.00 น.
การแสดงศิลปะพื้นบ้านสลับการแสดงดนตรี
1.การแสดง “การแสดงดนตรี” (15 นาที)
แสดงโดย โรงเรียนโยธินบารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.การแสดง มโนราห์ (15 นาที)
แสดงโดย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาพิมุข จังหวัดตรัง

เวลา 15.00 - 16.00 น.
เวลา 16.00 – 18.00 น.
เวลา 18.00 – 20.00 น.

เวลา 20.00 – 23.00 น.

3.การแสดง ดนตรีลกู ทุ่ง (30 นาที)
แสดงโดย โรงเรียนโยธินบารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.การแสดง มโนราห์ (30 นาที)
แสดงโดย องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา
5.การแสดง ดนตรีลกู ทุ่ง (30 นาที)
แสดงโดย โรงเรียนโยธินบารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
“แรงบันดาลใจสร้างได้”
โดย คุณวาริน ชิณวงศ์ กรรมการผูจ้ ัดการชินวงศ์กรุ๊ป 2014 จากัด
การแสดงวงดนตรี WU BAND มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การแสดงจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การแสดงชุด “อีสานกางจ้อง”
การแสดงชุด “พรานบุณจับนางกินรี”
การแสดงชุด “ Cover Dance”
การแสดงชุด “ฮาวาย”
การแสดงศิลปะพื้นบ้านชุด “ราวงเวียนครกไชยมนตรี”

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565
พิธีกร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 12.00 – 14.00 น.
การแสดงจากวงดนตรี WU MC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การแสดงชุด “ทีสินธพ”
การแสดงชุด “อัปสรสีหะ”
เวลา 14.00 – 16.00 น.
“สุดยอดทักษะแห่งความสาเร็จ หลังปี 2022”
โดย คุณสรวิศ ลิ้มโอภาส พูลสวัสดิ์
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานการกุศล ที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม
คอลัมนิสต์ และPodcaster
เวลา 16.00 – 17.00 น.
การแสดงชุด “หัตถศิลป์ ถิ่นนคร”
การแสดงชุด “THE MASK DANCE”
เวลา 17.00 – 18.00 น.
การแสดงจากวงดนตรี WU MC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 18.00 – 20.00 น.
พิธีมอบธง เจ้าภาพครั้งต่อไป
การแสดงจากเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชุด “นาฏยกรรมรวมใจ ร้อยสายใย อพ.สธ. สานต่อร่มประดู่สู่ร่มอินทนิล ”
การแสดงของเจ้าภาพ ครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลา 20.00 - 23.00 น.
การแสดงจากวงดนตรี WU BAND มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
.........................................................................................................................
หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

