กำหนดกำรพิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
กลุม่ ที่ ๑ เวลำ ๐๖.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. นักศึกษำคณะครุศำสตร์ , คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
และคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
เวลำ
๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๙ น.

๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

รำยละเอียดกิจกรรม
นักศึกษา กลุ่มที่ ๑ ลงทะเบียนและพร้อมกัน ณ หอประชุมขุมทองวิไล
ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าสู่หอประชุมขุมทองวิไล ( บนเวที )
ประธานในพิธี อธิการบดีฯ เข้าสูห่ อประชุมขุมทองวิไล
ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
นายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือผู้แทนกล่าวนาสวดมนต์ไหว้พระ
- กล่าวนาบทไหว้ครู - ขับเสภาบูชาครู
- นักศึกษาขับร้องเพลงประสานเสียง “ พระคุณที่สาม ”
ผู้แทนนักศึกษา นาพานดอกไม้ ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู
**
(สำขำวิชำดนตรีบรรเลงเพลงจนผู้เชิญพำนชุดสุดท้ำยลงจำกเวที)**
ประธำนเจิมตำรำเรียน
นายกองค์การบริหารนักศึกษา นานักศึกษากล่าวคาปฏิญาณตน
พิธีมอบทุนการศึกษาจากผูม้ ีอุปการคุณให้กับมหาวิทยาลัย
โดย พล
ตารวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉตั ร
ประธำนมอบเกียรติบัตร / ทุนกำรศึกษำ “ นักศึกษำที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนต่ำง ๆ ”
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ กลุ่มที่ ๑
ประธำนในพิธีกล่ำวให้โอวำท
การแสดง.....เทิดพระคุณครู.....
ประธำนกรำบลำพระรัตนตรัย
เสร็จพิธไี หว้ครู กลุ่มที่ ๑ (นักศึกษาออกประตูด้านทิศเหนือและทิศใต้)
นักศึกษา กลุ่มที่ ๒ (เข้าประตูหอประชุมทางด้านทิศตะวันตก )
ผู้บริหาร คณาจารย์ พักผ่อนรอบนเวที เพื่อร่วมพิธีใน กลุ่มที่ ๒ ต่อ
ระหว่างรอวงดนตรีไทยบรรเลงเพลง

ผู้รับผิดชอบ
สโมสรนักศึกษาคณะฯ
องค์การนักศึกษา
ฝ่ายพิธีการ
อธิกำรบดีฯ
นายกองค์การฯ หรือผู้แทน
นักศึกษาทุกคน
- ตัวแทนนักศึกษาที่รับผิดชอบ
ในการเชิญพาน
อธิกำรบดีฯ
นายกองค์การฯ
- อธิกำรบดีฯ
- พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉตั ร
- กองพัฒนำนักศึกษำ
- องค์กำรนักศึกษำ
อธิกำรบดีฯ
สาขาวิชาศิลปศึกษา
อธิกำรบดีฯ
องค์การนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะ
องค์การนักศึกษา
- สาขาวิชาดนตรี

หมำยเหตุ
๑. กำรแต่งกำย เฉพาะผู้บริหารทีไ่ ด้เรียนเชิญให้นั่งแถวด้านหน้ารับพานไหว้ครู จานวน ๑๒ ท่าน สวมชุดครุยวิทยฐานะ ผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากร แต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ นักศึกษำชุดพิธีกำร
๒. กำหนดพิธีซ้อมไหว้ครู ในวันพุธ ที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ( ซักซ้อมพิธีการนักศึกษาเชิญพาน คณะกรรมการองค์การนักศึกษาทุกหน่วยงาน นักศึกษาเข้ารับเกียรติบตั ร ผู้กล่าวนาสวด
มนต์ กล่าวนาบทไหว้ครู ขับเสภาบูชาครู กล่าวนาคาปฏิญาณตน และตัวแทนนักศึกษาบางส่วน )

กำหนดกำรพิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
กลุม่ ที่ ๒ เวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
และนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร
เวลำ
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๐ น.
๑๐.๒๙ น

๑๒.๐๐ น.

รำยละเอียดกิจกรรม
นักศึกษากลุ่มที่ ๒ ลงทะเบียนหน้าอาคาร ๑๙ (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)
นักศึกษากลุ่มที่ ๒ เดินแถวจากอาคาร ๑๙ (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)
เข้าหอประชุมขุมทองวิไล เข้าประตูหอประชุมทางด้านทิศตะวันตก
ผู้บริหาร คณาจารย์ เดินเข้าที่นั่งบนเวทีหอประชุมขุมทองวิไล
ประธานในพิธี อธิการบดีฯ เข้าสูห่ อประชุมขุมทองวิไล
ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
นายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือผู้แทนกล่าวนาสวดมนต์ไหว้พระ - กล่าว
นาบทไหว้ครู - ขับเสภาบูชาครู

ผู้รับผิดชอบ
สโมสรนักศึกษาคณะฯ
องค์การนักศึกษา

- นักศึกษาขับร้องเพลงประสานเสียง “พระคุณที่สาม”
ผู้แทนนักศึกษา นาพานดอกไม้ ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู
*
(สำขำวิชำดนตรีบรรเลงเพลงจนผู้เชิญพำนชุดสุดท้ำยลงจำกเวที)*
ประธำนเจิมตำรำเรียน
นายกองค์การบริหารนักศึกษา นานักศึกษากล่าวคาปฏิญาณตน
พิธีมอบทุนการศึกษาจากผูม้ ีอุปการคุณให้กับมหาวิทยาลัย
โดย สิงหเสนีสมาคม
ประธำนมอบเกียรติบัตร / ทุนกำรศึกษำ “ นักศึกษำที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนต่ำง ๆ
” ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ กลุ่มที่ ๒
ประธำนในพิธีกล่ำวให้โอวำท
การแสดง.....เทิดพระคุณครู.....
ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู
ประธำนกรำบลำพระรัตนตรัย
เสร็จพิธไี หว้ครู นักศึกษากลุ่มที่ ๒ เดินออกประตูด้านทิศเหนือและทิศใต้

นักศึกษาทุกคน
- ตัวแทนนักศึกษาที่รับ ผิด
ชอบในการเชิญพาน
อธิกำรบดีฯ
นายกองค์การฯ
อธิการบดีฯ
สิงหเสนีสมาคม
- กองพัฒนำนักศึกษำ
องค์กำรนักศึกษำ
อธิกำรบดีฯ
สาขาวิชาศิลปศึกษา
องค์การนักศึกษา
อธิกำรบดีฯ
องค์การนักศึกษา

องค์การนักศึกษา
ฝ่ายพิธีการ
อธิกำรบดีฯ
นายกองค์การฯ หรือผู้แทน

หมำยเหตุ
๑. กำรแต่งกำย เฉพาะผู้บริหารทีไ่ ด้เรียนเชิญให้นั่งแถวด้านหน้ารับพานไหว้ครู จานวน ๑๒ ท่าน สวมชุดครุยวิทยฐานะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร แต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ นักศึกษำชุดพิธีกำร
๒. กำหนดพิธีซ้อมไหว้ครู ในวันพุธ ที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย (ซักซ้อมพิธีการนักศึกษาเชิญพาน คณะกรรมการองค์การนักศึกษาทุกหน่วยงาน นักศึกษาเข้ารับเกียรติบตั ร ผู้กล่าวนาสวดมนต์
กล่าวนาบทไหว้ครู ขับเสภาบูชาครู กล่าวนาคาปฏิญาณตน และตัวแทนนักศึกษาบางส่วน )

