กำหนดกำรโครงกำรศึกษำเรียนรู้กำรอนุรักษ์และสืบทอดงำนศิลปวัฒนธรรม
ตำมแนวพระรำชดำรัสสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ให้แก่เด็กและเยำวชน ประจำปี ๒๕๖๒
วันเสำร์ที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒
ณ อำคำรที่ทำกำรกระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร
------------------------------------เวลา / สถานที่
กิจกรรม
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน / รับพาสปอร์ต / รับคูปองอาหาร
บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ - เด็กด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนทั่วไป
- เด็กประพฤติดีมีค่านิยม
- แขกผู้เข้าร่วมงาน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดงาน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เวลา ๐๙.0๐ น.
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) ประธานในพิธี
เดินทางเข้าสู่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- ผู้แทนเยาวชนมอบสูจิบัตรการจัดงานแก่ประธานในพิธี
- พิธีกรกล่าวต้อนรับ
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
● อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
● กล่าวเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
● ชมการแสดงจากเยาวชนที่ได้รับรางวัลระดับโลก
- การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะชมรมหุ่นละครเล็กเยาวชนโจหลุยส์
และการแสดงโขนเด็ก ชุดรากเง้าวัฒนธรรม+หนุมานจับ
นางสุพรรณมัจฉา แสดงโดยเด็กพิเศษจากวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ (๑๐ นาที)
- การแสดงการขับร้อง คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย
๓ เพลง ( 10 นาที)
- เพลงเยาวชนชาติไทย(ร่วมกับเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี)
- เพลงเด็กเอ๋ย เด็กดี
- ลาตัด (คาขวัญวันเด็ก)
- การแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (10 นาที)
- การแสดงร่วมสมัย สถาบันบางกอกแดนซ์ ( 5 นาที)
- การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะนาฏยบางกอก ( ๕ นาที)
● มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
เวลา ๐๙.๕๐ น.
เด็กประพฤติดีมีค่านิยม (จานวน ๘๕ คน)
● รัฐมนตรีฯ / ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้เข้ารับเกียรติบัตร บันทึกภาพที่ระลึก
● เยี่ยมชมฐานกิจกรรมทางวัฒนธรรมการเรียนรู้
และพบปะเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน บริเวณลานกิจกรรม

หมายเหตุ

๕ นาที
๕ นาที
๔๐ นาที

/เวลา ๑๐.๑๐...
-๒เวลา / สถานที่
เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๐.๔๐ น

เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๐ น

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๒๐ น
เวลา ๑๑.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๐ น.
เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๓.๒๐ น.

กิจกรรม
๑. การแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชุดการแสดง ๔ ภาค
๑.1 การแสดงฟ้อนที
ภาคเหนือ
๑.2 การแสดงโนราดัดตน ภาคใต้
๑.3 การแสดงภูไทสามเผ่า ภาคอีสาน
๑.4 การแสดงหนังติดตัวโขน ภาคกลาง
๑.5 การแสดงยุพเรศเทวี
ภาคกลาง
ปิดท้ายด้วย ฟีนาเล่ย์
(นักแสดงทั้งหมดยืนหน้าเวที เพื่อถ่ายรูปกับน้อง ๆ)
๒. แนะนากิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา
โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นต้นแบบ
โดย นายเอกพล จันทะวงษ์
และ ๑๒ นักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี
(หลังจากนั้นผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ที่ฐานเสริมสร้างสมาธิ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา
ณ สนามฟุตบอลจาลอง
๓. กิจกรรมเล่นเกม ชิงของรางวัลบนเวที ช่วงที่ 1
๔. การแสดงจากสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- ชุดการแสดงร่วมสมัยจากสถาบันบางกอกแดนซ์
Bangkok Dance Academy
(ได้รับรางวัลจาก มหกรรมการแข่งขันศิลปะการเต้น
นานาชาติ) ๒๐th Asia Pacific Competition 2018
ประเทศสิงคโปร์
๕. การแสดงมายากล Smart Magic
(ได้รับรางวัล Merlin Award The Best Junior
จากสหรัฐอเมริกา)
๖. กิจกรรมเล่นเกม ชิงของรางวัลบนเวที ช่วงที่ 2
๗. การแสดงจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (๙๐ นาที)
๑) การแสดงนาฏศิลป์ไทย
โดยเยาวชน จาก สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
๒) การแสดงหุ่นละครเล็ก
โดยคณะนาฏยบางกอก
(ได้รับรางวัลการแสดงศิลปวัฒนธรรมยอดเยี่ยม และขวัญ
ใจมหาชนงานหุ่นโลก World Puppet Carnival
2018 ประเทศรัสเซีย)

หมายเหตุ
๓๐ นาที

๔๐ นาที
๒๐ นาที

๒๐ นาที

๓๐ นาที
๓๐ นาที

/เวลา ๑๓.๒๐...
-๓เวลา / สถานที่
เวลา ๑๓.๒๐ – ๑๓.๔๐ น.
เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๑๐ น.
เวลา ๑๔.๑๐ – ๑๔.๓๐ น
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น

กิจกรรม
๘) กิจกรรมเล่นเกม ชิงของรางวัลบนเวที ช่วงที่ ๓
๙) การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ จากกลุ่ม Share Happiness
(ได้รับรางวัลโอลิมปิคทางดนตรี World Championship
of Performing Arts 2017 จากสหรัฐอเมริกา)
๑๐) กิจกรรมเล่นเกม ชิงของรางวัลบนเวที ช่วงที่ ๔
๑๑) กิจกรรมขยะแลกขนม

หอประชุมเล็ก ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย
เวลา / สถานที่
กิจกรรม
เวลา 09.30.– ๑๐.๓๐ น.
การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์
ชุด นรสิงหาวตาร
ลานกิจกรรม เวทีกลางแจ้ ง (ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย)
เวลา / สถานที่
กิจกรรม
เวลา ๑๐.๐0 น. เป็นต้นไป
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโขน การสาธิตการทาหัวโขน
การทาหัวโขนจิ๋ว
- การแสดงดนตรีไทย
- การแสดงโขนเด็ก

หมายเหตุ
๓๐ นาที

หมายเหตุ
60 นาที

หมายเหตุ

๓๐ นาที
๖๐ นาที

หมายเหตุ กาหนดการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้ กิจกรรมจะเริม่ เมื่อพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เสร็จสิ้นแล้ว

