
 

ก าหนดการโครงการ “ราชภัฏเลยศรัทธา  น้องวันทาบชูาครู พิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑” 
    วันพฤหัสบดี ที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  
กลุ่มที่ ๑ เวลา ๐๖.๓๐ -  ๐๙.๓๐ น. นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์  

และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีรายละเอียดดังนี ้

เวลา รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. นักศึกษา กลุ่มที่ ๑  ลงทะเบียนพรอ้มกัน ณ หอประชุมขุมทองวิไล สโมสรนกัศึกษาคณะ 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย ์เข้าสูห่อประชุมขุมทองวิไล (บนเวท)ี องค์การนักศึกษา 
  ๐๘.๐๙ น ประธานในพิธี  อธิการบดีฯ  เข้าสู่หอประชุมขุมทองวิไล  ฝ่ายพิธีการ 

 ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  อธิการบดีฯ 
นายกองค์การบรหิารนกัศึกษา  หรือผู้แทนกล่าวน าสวดมนต์ไหว้พระ   
กล่าวน าบทไหว้ครู   ขับเสภาบูชาคร ู     

นายกองค์การฯ  
หรือผู้แทน 

 นักศึกษาขับร้องเพลงประสานเสียง “พระคุณที่สาม” นักศึกษาทุกคน 
ผู้แทนนักศึกษา  น าพานดอกไม้  ธูปเทียนข้ึนไหว้คร ู
(สาขาวิชาดนตรีบรรเลงเพลงจนผูเ้ชิญพานชุดสุดท้ายลงจากเวที) 

ตัวแทนนักศึกษาที่
รับผิดชอบในการ 
เชิญพาน  

ประธานเจิมต าราเรียน   (ตรงกลางด้านหนา้โต๊ะหมูบู่ชา) อธิการบดีฯ 
นายกองค์การบรหิารนกัศึกษา    น านักศึกษากล่าวค าปฏิญาณตน  นายกองค์การฯ                               
ประธานมอบเกียรตบิัตร  “นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ กลุ่มที่ ๑ 

กองพฒันานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา    

ประธานในพิธีกล่าวใหโ้อวาท อธิการบดฯี 
การแสดง.....เทิดพระคุณครู..... สาขาวิชาศิลปศึกษา 

แขนงนาฏศิลป ์       
ประธานกราบลาพระรัตนตรัย อธิการบดีฯ 

๐๙.๓๐ น. เสร็จพิธีไหว้ครู   กลุ่มที่ ๑ (นักศึกษาออกประตูด้านทิศเหนอืและทิศใต้) องค์การนักศึกษา 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. นักศึกษากลุ่มที่ ๒ (เข้าประตูทางด้านทิศตะวันตก)  สโมสรนกัศึกษาคณะ 

 ผู้บริหาร คณาจารย์ พักผอ่นรอบนเวที เพื่อร่วมพิธีในกลุ่มที ่๒ ต่อ องค์การนักศึกษา 
 ระหว่างรอวงดนตรีไทยบรรเลง สาขาวิชาศิลปศึกษา 

แขนงนาฏศิลป ์

หมายเหต ุ

๑. การแต่งกาย ผู้บริหาร ที่เป็นผู้แทนคณาจารย์รับพานไหว้ครู ที่นั่งแถวหน้า ๑๒ ท่าน สวมชุดครุยวิทยฐานะ 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร แต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ  นักศึกษาแต่งกายชุดพิธีการ                                                                                             

๒.  ก าหนดการฝึกซ้อมพิธี ไหว้ครู  ในวันพุธที่  ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป        
 ณ หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (ซักซ้อมพิธีการนักศึกษาเชิญพาน คณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาทุกหน่วยงาน นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตร ผู้กล่าวน าสวดมนต์ กล่าวน าบทไหว้ครู   
ขับเสภาบูชาครู   กล่าวน าค าปฏิญาณตน  และตัวแทนนักศึกษาบางส่วน )  



 

ก าหนดการโครงการ “ราชภัฏเลยศรัทธา  น้องวันทาบชูาครู พิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑” 
 วันพฤหัสบดี ที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑    ณ   หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

กลุ่มที่ ๒ เวลา ๐๗.๓๐ -  ๑๒.๐๐ น. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และคณะวิทยาการจัดการ  มีรายละเอียดดังนี ้

เวลา รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. นักศึกษากลุ่มที่ ๒ ลงทะเบียนหน้าอาคาร ๑๙ (อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ) สโมสรนกัศึกษาคณะ 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. นักศึกษากลุ่มที่ ๒ เดินแถวจากตึก ๑๙ (อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ) เข้า

หอประชุมขุมทองวิไล เข้าประตหูอประชุมทางด้านทิศตะวันตก 
สโมสรนกัศึกษาคณะ 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าสูห่อประชุมขุมทองวิไล (บนเวท)ี องค์การนักศึกษา 
    ๑๐.๒๙ น. ประธานในพิธี  อธิการบดีฯ  เข้าสู่หอประชุมขุมทองวิไล ฝ่ายพิธีการ 

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อธิการบดีฯ 
นายกองค์การบรหิารนกัศึกษา  หรือผู้แทนกล่าวน าสวดมนต์ไหว้พระ   
กล่าวน าบทไหว้ครู   ขับเสภาบูชาคร ู

นายกองค์การฯ  หรือ
ผู้แทน 

 นักศึกษาขับร้องเพลงประสานเสียง “พระคุณที่สาม” นักศึกษาทุกคน 
ผู้แทนนักศึกษา  น าพานดอกไม้  ธูปเทียนข้ึนไหว้คร ู
(สาขาวิชาดนตรีบรรเลงเพลงจนผูเ้ชิญพานชุดสุดท้ายลงจากเวที) 

ตัวแทนนักศึกษาที่
รับผิดชอบในการ 
เชิญพาน 

ประธานเจิมต าราเรียน   (ตรงกลางด้านหน้าโต๊ะหมูบู่ชา) อธิการบดีฯ 
นายกองค์การบรหิารนกัศึกษา    น านักศึกษากล่าวค าปฏิญาณตน นายกองค์การฯ 
ประธานมอบเกียรตบิัตร  “นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ” ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑  กลุ่มที่ ๒ 

กองพฒันานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา 

ประธานในพิธีกล่าวใหโ้อวาท อธิการบดีฯ 
การแสดง.....เทิดพระคุณครู..... สาขาวิชาศิลปศึกษา

แขนงนาฏศิลป ์
ประกาศผลมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู องค์การนักศึกษา 
ประธานกราบลาพระรัตนตรัย อธิการบดีฯ 

๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธีไหว้ครู   กลุ่มที่ ๒ (นักศึกษาออกประตูด้านทิศเหนอืและทิศใต้) องค์การนักศึกษา 

หมายเหต ุ

๑. การแต่งกาย ผู้บริหาร ที่เป็นผู้แทนคณาจารย์รับพานไหว้ครู ที่นั่งแถวหน้า ๑๒ ท่าน สวมชุดครุยวิทยฐานะ 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร แต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ  นักศึกษาแต่งกายชุดพิธีการ                                                                                             

๒.  ก าหนดการฝึกซ้อมพิธี ไหว้ครู  ในวันพุธที่  ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป        
 ณ หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (ซักซ้อมพิธีการนักศึกษาเชิญพาน คณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาทุกหน่วยงาน นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตร ผู้กล่าวน าสวดมนต์ กล่าวน าบทไหว้ครู   
ขับเสภาบูชาครู   กล่าวน าค าปฏิญาณตน  และตัวแทนนักศึกษาบางส่วน )  


