กิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ของกระทรวงวัฒนธรรม
กิจกรรม/โครงการ
๑. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
นิทรรศการ เรื่อง “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ กับงาน
ศิลปวัฒนธรรม”
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
นิทรรศการและเสวนาวิชาการ เรื่อง องค์อุปถัมภ์นางาน
ด้านศาสตร์และศิลป์
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสามพระองค์

วัน / เวลา

สถานที่

๒๗ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
จ.ปทุมธานี
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๕
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พะเยา และอุบลราชธานี
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โรงละครวังหน้า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
หอศิลป์วังหน้า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กรมศิลปากร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

กรมศิลปากร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

-๒กิจกรรม/โครงการ
๒. การจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี และคอนเสิร์ต
เฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลป์ เทิดไท้ภูมินทร์
บรมราชจักรีวงศ์
กิจกรรมการแสดงและกิจกรรมเสวนาวิชาการ
การแสดงคอนเสิร์ต “๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”
การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ

วัน / เวลา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๔.๐๐ น.
ในวันที่ ๔ - ๑๗ , ๒๗ และ
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๐๐ น.
๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๗.๐๐ น.
๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

สถานที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช
โรงละครวังหน้า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย
โรงละครวังหน้า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปนครปฐม
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครปฐม
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพฯ
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

-๓กิจกรรม/โครงการ
๓. การจัดกิจกรรมการประกวดเฉลิมพระเกียรติฯ
การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ
การประกวดผลงานศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา

วัน / เวลา

สถานที่

๒๓ กรกฎาคม – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
วิทยาลัยช่างศิลป

การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
จินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ และการประกวด
เพลงกล่อมลูก
๔. การจัดทาบทเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
บทเพลงและวีดิทัศน์ประกอบบทเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ
ชุด “ละอองทิพย์จากฟ้า”
๕. การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
ตอนว่าด้วยพระสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ จานวน ๕๖,๐๐๐ เล่ม
๖. การเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติฯ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๙ นาฬิกา ๑๙ นาที
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เวลา ๙ นาฬิกา ๙ นาที
๗. การจั ดทาเสาเสมาธรรมจักรทองค า เพื่อทูลเกล้า ฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
ถวาย
๘. การจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เผยแพร่ทางโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

มอบให้แก่ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ กรมการศาสนา
เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล
ณ วัดยานนาวา
กรมการศาสนา
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดราชาธิวาส และวัดชนะสงคราม
ส่วนภูมิภาค ๑ จังหวัด ๑ สถานที่
กรมการศาสนา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
ร่วมกับ หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)

-๔-

กิจกรรม/โครงการ
๙. การส่งคาถวายพระพร ผ่านทางอีการ์ดในเว็บไซต์
๑๐. การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
๑) การจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ
๒) หนังสือพระอิสริยยศ “สยามมกุฎราชกุมาร”

วัน / เวลา
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕

มีนาคม ๒๕๕๗
(ดาเนินงาน ส.ค.๕๕-มี.ค.๕๗)
มีนาคม ๒๕๕๗
(ดาเนินงาน ก.ค.๕๕-มี.ค.๕๗)

สถานที่
http://www.culture.go.th/
http://www.ocac.go.th/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
กรมศิลปากร

