
 
 
 

 

กำหนดการงานมหกรรมมูนมังอีสาน คร้ังที่ 14 “สกลม่วนซื่น”  
ระหว่างวันที่ 22 - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๖  

ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
.................................................................................. 

 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๖  
 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความทางวิชาการ  
“ฮีต คอง บุญ : ต้นทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาอีสาน” ณ หอประชุมจามจุรี ๑  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๘ น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์สร้างสรรค์ “วิถีไทสกลม่วนซื่นละเบ๋อ” 
จาก วงโปงลางไทอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๐๙.๐๘ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   กล่าวรายงาน โดย ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อีสาน Soft Power ต้นทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

โดย คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ ฟู้ดสไตลิสต์ นักออกแบบวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น สู่ระดับโลกด้วยแนวคิด
ปรัชญา “นำ Local สู่ เลอค่า” 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “บุญ ประเพณีอีสาน ต้นทุนในการพัฒนาท้องถิ่น” 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นำเสนอผลงานบทความวิชาการ ณ ห้องสุระอุทก อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ชมการแสดงวงดนตรีโหมโรง จากสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ เวทกีลางวัฒนธรรม  
๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.  พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ “ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า” มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

 สกลนคร  และมอบรางวัลการประกวดแข่งขันภาพถ่าย ในหัวข้อ “วิถสีกลนครม่วนซื่น”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา  
 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

๑๘.๐๐ - ๑๘.๐๘ น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพิธีเปิด “วิถีไทสกลม่วนซื่นละเบ๋อ” 
จาก วงโปงลางไทอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

๑๘.๐๘ - ๑๘.๓๐ น. พิธีเปิดงาน โดย นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  
       กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารยช์าคริต  ชาญชิตปรีชา  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 ประธานมอบของที่ระลึกแก่องค์กรสนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  และเทศบาลนครสกลนคร 
๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. ประธานพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมชมนิทรรศการแบบมีชีวิตสาธิตวิถี “สกลม่วนซื่น”  

ณ ลานจัดแสดงนิทรรศการ บริเวณริมห้วยทราย  
 



 
- ๒ - 

 
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์วิถีสกลม่วนซื่น “ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง”          

ณ เวทีกลางวัฒนธรรม  
๑๙.๓๐ - ๒๒.๐๐ น.  การประกวดแข่งขันร้องเพลง “ลูกทุ่งหมอลำอีสาน” ณ เวทกีลางวัฒนธรรม 
 

วันพฤหัสบดีที่ 2๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๖ 
 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาวิชาการด้านการแสดง “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย”  
ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการเสวนาวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   กล่าวรายงาน โดย ดร.พสุธา โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การเสวนาวิชาการ และนำเสนอผลงานด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง  

“ศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย”       
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การนำเสนอผลงานแบบนิทรรศการด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จากเครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษา ๓ มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ วิถีสกลม่วนซื่น  “ประเพณีบุญผะเหวด”              

ณ เวทีกลางวัฒนธรรม  
๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงศิลปวัฒ นธรรมสร้างสรรค์ วิถี สกลม่ วนซื่น  “ประเพณี บุญ บั้ งไฟ”                 

ณ เวทีกลางวัฒนธรรม  
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.      การประกวดแข่งขันการเต้นร่วมสมัย Contemporary Dance  ณ เวทีกลางวัฒนธรรม  
๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.      ชมการแสดงดนตรีแนว Folk-Acoustic จาก “วงอภิรมย์” ณ เวทกีลางวัฒนธรรม  
  

วันศุกร์ที ่2๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๖ 
 

๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร พร้อมถวายผ้าป่าบุญกองข้าว โดย กองพัฒนานักศึกษา ณ บริเวณบ้าน
ชาติพันธุ์ริมห้วยทราย  

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ วิถีสกลม่วนซื่น  “ประเพณี แข่ งเรือยาว”              
ณ เวทีกลางวัฒนธรรม 

๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ วิถีสกลม่วนซื่น  “ประเพณี ไหลเรือไฟ”                
ณ เวทีกลางวัฒนธรรม  

๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.      ชมการแสดงคอนเสิร์ตหมอลำวาไรตี้ “ต้น สิทธิพงศ์ วงศ์ศรี” ณ เวทกีลางวัฒนธรรม  
  
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
ระหว่างช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ของทุกวัน 

- ชมนิทรรศการแบบมีชีวิตสาธิตวิถ ี“สกลม่วนซื่น” ประเพณีบุญผะเหวด ประเพณีบุญบั้งไฟ   
   ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีแข่งเรือยาว และประเพณีไหลเรือไฟ  

- เลือกซื้อสินค้าจากนิทรรศการออกร้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาหารพ้ืนบ้าน และพืชสมุนไพร ฯลฯ 
     


