
 
 

ก ำหนดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรและเทศกำลนิทำนพื้นบ้ำน 
วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 2 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

ณ  บ้ำนนิทำน มูลนิธิกำรศึกษำนิทำนพ้ืนบ้ำนและศิลปะกำรเล่ำนิทำน  
(บ้ำนเลขที่ 48 หมู่ 14 วังสำรคำมซอย 1 ต ำบลเกิ้ง อ ำเออเมือง จังหวัดมหำสำรคำม)  

สถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
โรงเรียนอนุบำลกิตติยำ และ  โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม 

  
วันเสำร์ที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562  
  กำรประชุมสัมมนำวิชำกำรเรื่องนิทำนพื้นบ้ำนและศิลปะกำรเล่ำนิทำน (ส ำหรับ ครู อำจำรย์ นักวิชำกำร)  
   ณ  บ้ำนนิทำน มูลนิธิกำรศึกษำนิทำนพื้นบ้ำนและศิลปะกำรเล่ำนิทำน 

 
 
 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
8.00 - 8.30 น. ลงทะเบียน 
8.30 - 8.45 น. พิธีเปิด  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ 

(ผู้อ านวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
 

8.45 - 9.00 น. ไหว้ครู 
แนะน าแขกผู้มีเกียรติ 
และนักเล่านิทานนานาชาติ   

รองศาสตราจารย์ ดร. วยุพา ทศศะ และคณะ 

9.00 - 10.00 น. นิทานเบิกโรง ปราชญ์พ้ืนบ้าน  
อาจารย์ไพจิตร วสันตเสนานนท์   
Dr. Margaret Read MacDonald  
ดร. มาร์กาเร็ต รีด แมคโดนัลด์  
Mr. Alton Chung คุณอัลตัล ชัง 
Ms. Deepa Kiran คุณดีปา คีแรน  
ดร. จงกิจ วงศ์พินิจ  

10.00 - 10.15 น. พัก 
10.15 - 12.15 น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

นิทานพื้นบ้านที่เน้นคุณธรรม  
ความเมตตากรุณา   
 

Dr. Margaret Read MacDonald  
ดร. มาร์กาเร็ต รีด แมคโดนัลด์ 

12.15 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  



เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
13.00 - 13.30 น. เพลงและเกมส์ กับศิลปะการเล่านิทานพ้ืนบ้าน รองศาสตราจารย์ ดร. วยุพา ทศศะ 

อาจารย์ ดร. ประสงค์ สายหงส์ และคณะ 
 

13.30 - 15.00 น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
จากหลากหลายวัฒนธรรม 
 

Alton Chung อัลตัน ชัง 

15.00 - 16.30 น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมผสาน
ดนตรี เพลง และการร่ายร าในการเล่านิทาน  
  

Deepa Kiran ดีปา คีแรน 

16.30 - 17.30 น. การแบ่งปันนิทานพื้นบ้านจากผู้ร่วมงาน 
  

ผู้ร่วมงาน 

17.30 - 18.30 น. พัก 
 

18.30 - 20.30 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ  
และร่วมรับประทานอาหารเย็น  
การเล่านิทานสู่กันฟัง   
 

นักเล่านิทานนานาขาติและผู้ร่วมกิจกรรม 

20.30 น. ปิดงานวันแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันอำทิตย์ที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2562  
  เทศกำลนิทำนพื้นบ้ำนและศิลปะกำรเล่ำนิทำนและกำรประกวดเล่ำนิทำนและวำดอำพประกอบนิทำน  
   (ส ำหรับเด็ก เยำวชน ครู และผู้ปกครอง) 
   ณ  สถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
8.00 - 8.30 น. ลงทะเบียน 
8.30 - 8.45 น. พิธีเปิด  โดยรองตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ 

(ผู้อ านวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  

8.45 - 9.00 น. ไหว้คร ู 
แนะน าแขกผู้มีเกียรติและนักเล่านิทานนานาชาติ   

รศ. ดร. วยุพา ทศศะ และคณะ 

9.00 - 10.00 น. นิทานเบิกโรง ปราชญ์พ้ืนบ้าน  
อาจารย์เจริญศรี ชินรัตน์   
Dr. Margaret Read MacDonald  
ดร. มาร์กาเร็ต รีด แมคโดนัลด์  
Mr. Alton Chung คุณอัลตัล ชัง  
Ms. Deepa Kiran คุณดีปา คีแรน  
ดร. จงกิจ วงศ์พินิจ  

10.00- 10.15 น. พัก 
10.15- 12.15 น. การสาธิตการเล่านิทาน Dr. Margaret Read MacDonald  

ดร. มาร์กาเร็ต รีด แมคโดนัลด์  
Mr. Alton Chung คุณอัลตัล ชัง  
Ms. Deepa Kiran  /คุณดีปา คีแรน  
เด็กหญิงนาฏลี โยชิดะ/ดร. จงกิจ วงศ์พินิจ 

12.15-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00- 13.30 น. เพลงและเกมส์ กับศิลปะการเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

กติกาการประกวดเล่านิทานและการวาด
ภาพประกอบนิทาน 

รองศาสตราจารย์ ดร. วยุพา ทศศะ 
อาจารย์ ดร. ประสงค์ สายหงส์ และคณะ 

13.30- 15.00 น. การประกวดเล่านิทาน 
และการวาดภาพประกอบนิทาน 

กรรมการตัดสิน 
Dr. Margaret Read MacDonald  
ดร. มาร์กาเร็ต รีด แมคโดนัลด์  
Mr. Alton Chung /คุณอัลตัล ชัง  
Ms. Deepa Kiran /คุณดีปา คีแรน  
ดร. จงกิจ วงศ์พินิจ 

15.00- 15.30 น. พัก 
15.30- 16.00 น. ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล 
16.00- 16.30 น. นิทานปิดโรง นักเล่านิทานนานาชาติและผู้ประกวดเล่านิทาน 

ทุกคน 
16.30 น. ปิดงาน  

 
 
 



วันจันทร์ที่ 2 ธันวำคม พ.ศ. 2562  
  อำคเช้ำ   กำรเล่ำนิทำนสัญจร 
      ณ  โรงเรียนอนุบำลกิตติยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
9.00 น. เดนิทางถึงโรงเรียนอนุบาลกิตติยา  

9.00-10.1 น.5 เล่านิทานในห้องประชุมรวม Dr. Margaret Read MacDonald  
ดร. มาร์กาเร็ต รีด แมคโดนัลด์  
Mr. Alton Chung  
คุณอัลตัล ชัง  
Ms. Deepa Kiran  
คุณดีปา คีแรน ผู้แปล  
รศ.ดร. วยุพา ทศศะ  
ดร. ประสงค์ สายหงส์ และคณะ 

10.15-11.15 น. แยกเล่านิทานตามห้องเรียนสามห้องเรียน Dr. Margaret Read MacDonald  
ดร. มาร์กาเร็ต รีด แมคโดนัลด์  
Mr. Alton Chung  
คุณอัลตัล ชัง  
Ms. Deepa Kiran  
คุณดีปา คีแรน ผู้แปล  
รศ.ดร. วยุพา ทศศะ  
ดร. ประสงค์ สายหงส์ และคณะ 

11.15-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 



วันจันทร์ที่ 2 ธันวำคม พ.ศ. 2562  
  อำคบ่ำย    กำรเล่ำนิทำนสัญจร 
          โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม 

 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
13.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนสารคามพิทยาคม  

13.00-14.15 น. เล่านิทานในห้องประชุมรวม Dr. Margaret Read MacDonald  
ดร. มาร์กาเร็ต รีด แมคโดนัลด์  
Mr. Alton Chung /คุณอัลตัล ชัง  
Ms. Deepa Kiran /คุณดีปา คีแรน ผู้แปล  
รศ.ดร. วยุพา ทศศะ 
ดร. ประสงค์ สายหงส์ และคณะ 

14.15-15.15 น. แยกเล่านิทานตามห้องเรียนสามห้องเรียน Dr. Margaret Read MacDonald  
ดร. มาร์กาเร็ต รีด แมคโดนัลด์  
Mr. Alton Chung /คุณอัลตัล ชัง  
Ms. Deepa Kiran /คุณดีปา คีแรน ผู้แปล  
รศ.ดร. วยุพา ทศศะ  
ดร. ประสงค์ สายหงส์ และคณะ 

15.15 น. ปิดงานเทศกาลนิทานพ้ืนบ้าน 
15.15-18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30-20.00 น. งานเลี้ยงอ าลานักเล่านิทานเล่านิทานนานาชาติ 


