
 
 

 

ก ำหนดกำรโครงกำร รำชภัฏเลยศรัทธำ น้อมวันทำบูชำครู พิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕ (รูปแบบออนไซต)์ 

รุ่นที่ ๑ คณะครุศำสตร์ และคณะวิทยำกำรจัดกำร เวลำ ๐๖.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
รุ่นที่ ๒ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

และคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย มีรำยละเอียดดังนี้ 

เวลำ รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. นักศึกษา รุ่นที่ ๑ ลงทะเบียนพร้อมกัน และตรวจคัดกรอง  

ณ หอประชุมขุมทองวิไล 
- สโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ 
- นักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. นักศึกษา รุ่นที่ ๒ ลงทะเบียน และตรวจคัดกรอง ณ จุดนัดรวมของแต่ละคณะ ดังน้ี 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องโถงอาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ  

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร ๑๙) 
- คณะวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น ๓  
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องโถงอาคารอุตสาหกรรม 

สโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ผูบ้ริหาร และตัวแทนคณาจารย์ท่ีเข้าร่วมพิธี รุ่นที่ ๑ คณะครุศาสตร์  
และคณะวิทยาการจัดการ ตรวจคัดกรอง และเข้าประจ าท่ีน่ังรับรองบนเวที  
ณ หอประชุมขุมทองวิไล 

- องค์การนักศึกษา  
- นักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. ผูบ้ริหาร และตัวแทนคณาจารย์ท่ีเข้าร่วมพิธี รุ่นที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ตรวจคัดกรอง และเข้าประจ าท่ีน่ังรับรองบนเวที ณ หอประชุมขุมทองวิไล 

- องค์การนักศึกษา  
- นักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

๐๘.๐๙ น. รุ่นท่ี ๑ ประธานในพิธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าสู่หอประชุมขุมทองวิไล ฝ่ายพิธีการ 
๑๐.๒๙ น. รุ่นท่ี ๒ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อธิการบดีฯ 

นายกองค์การนักศึกษา หรือตัวแทนกล่าวน าสวดมนต์ไหว้พระ  
กล่าวน าบทไหว้ครู ขับเสภาบูชาครู 

นายกองค์การนักศึกษา หรือ
ตัวแทน 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมพิธี ร่วมขับร้องเพลง “พระคุณท่ีสาม” นักศึกษาทุกคน 
ผู้แทนนักศึกษาน าพานดอกไม้ ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู 
(สาขาวิชาดนตรีศึกษาบรรเลงเพลงจนผู้เชิญพานชุดสุดท้ายลงจากเวที) 

ตัวแทนนักศึกษาท่ีรับผิดชอบ
ในการเชิญพาน/ นักศึกษา
ล าเลียงพานลงจากเวที 

ประธานเจิมต าราเรียน (ตรงกลางด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชา) อธิการบดีฯ 
นายกองค์นักศึกษาน านักศึกษากล่าวค าปฏิญาณตน นายกองค์การนักศึกษา 
ประธานมอบเกียรติบัตร “นักศึกษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
และทุนการศึกษาต่างๆ 

- กองพัฒนานักศึกษา 
- องค์การนักศึกษา 

ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท  อธิการบดีฯ 
การแสดง...เทิดพระคุณครู นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ 
ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย อธิการบดีฯ 

๐๙.๓๐ น. เสร็จพธิีไหว้ครู รุ่นท่ี ๑ (นักศึกษาออกประตูด้านทิศเหนือและทิศใต้) องค์การนักศึกษา 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. นักศึกษา รุ่นท่ี ๒ (เข้าประตูหอประชุมทางด้านทิศตะวันตก) สโมสรนักศึกษา 

ผู้บริหาร คณาจารย์ พักผ่อนรอ บนเวที เพื่อร่วมพิธีใน รุ่นท่ี ๒ ต่อ องค์การนักศึกษา 
(ระหวา่งรอสาขาวิชาดนตรีศึกษาบรรเลงเพลง) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธี  



 
หมำยเหตุ 

๑. กำรแต่งกำย ผู้บริหำรที่ได้รับเชิญให้นั่งแถวหน้ำเพ่ือรับพำนไหว้ครู จ ำนวน ๑๒ ท่ำน สวมชุดครุยวิทยฐำนะ 
ผู้บริหำร คณำจำรย์และบุคลำกร ที่เข้ำร่วมพิธีแต่งกำยชุดผ้ำไทยหรือชุดสุภำพ และตัวแทนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมพิธีแต่งกำยชุด
นักศึกษำพิธีกำร 

๒. ก ำหนดพิธีซ้อมไหว้ครู ในวันพุธที่ ๖ กรกฎำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมขุมทองวิไล 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย (ซักซ้อมพิธีกำรนักศึกษำเชิญพำน คณะกรรมกำรองค์กรกิจกรรมนักศึกษำทุกคน ทุกหน่วยงำน 
นักศึกษำเข้ำรับเกียรติบัตร ผู้น ำกล่ำวสวดมนต์ไหว้พระ ผู้น ำกล่ำวบทไหว้ครู ขับเสภำบูชำครู กล่ำวน ำค ำปฏิญำณตน) 

๓. ขอให้ผู้เข้ำร่วมพิธีทุกคนสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยสีขำว และให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภัยและเว้นระยะห่ำงทำงสังคมตำมมำตรกำร D-M-H-T-T-A ในระหว่ำงเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงเคร่งครัด 

๔. ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำร่วมพิธีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจคัดกรองและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบันทึกใช้เป็น
หลักฐำนบริเวณประตูทำงเข้ำหอประชุมขุมทองวิไลทองแต่ละประต ู

๕. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมพิธี ประกอบด้วยผู้บริหำร คณำจำรย์และบุคลำกร ตัวแทนนักศึกษำ ตำมตำรำงดังนี้ 

รุ่นที่ ๑ เวลำ ๐๖.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. รุ่นที่ ๒ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ผู้เข้ำร่วมพิธี จ ำนวน ผู้เข้ำร่วมพิธี จ ำนวน 

คณะผู้บริหำร และคณำจำรย์ คณะผู้บริหำร และคณำจำรย์ 
๑. คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย ๒๒ คน ๑. คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย ๒๒ คน 
๒. คณาจารย์ คณะครศุาสตร ์ ๔๐ คน ๒. คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๓๐ คน 
๓. คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ๔๐ คน ๓. คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๐ คน 

  ๔. คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ๒๐ คน 
รวม ๑๐๒ คน รวม ๑๐๒ คน 

นักศึกษำท่ีเข้ำร่วมพิธี  นักศึกษำท่ีเข้ำร่วมพิธ ี
๑. ผู้น านักศึกษา ๗ หน่วยงาน ๑๐๐ คน ๑. ผู้น านกัศึกษา ๗ หน่วยงาน ๑๐๐ คน 

๒. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ทุกคนและตัวแทนเชิญพานคณะ
ครุศาสตร์ จ านวน ๒๑ หมู่เรยีน 

๕๐๓ คน ๒. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ทุกคนและตัวแทนเชิญพานคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๑๔ หมูเ่รียน 

๔๕๘ คน 

๓. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ทุกคนและตัวแทนเชิญพานคณะ
วิทยาการจัดการ จ านวน ๑๑ หมู่เรียน 

๓๔๓ คน ๓. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ทุกคนและตัวแทนเชิญพาน 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จ านวน ๑๔ หมูเ่รียน 

๓๑๑ คน 

๔. ตัวแทนนักศึกษาเชิญพาน คณะครุศาสตร์  
ช้ันปีท่ี ๒, ๓ จ านวน ๔๙ หมู่เรียน   

๙๘ คน ๔. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ทุกคนและตัวแทนเชิญพาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน ๖ หมู่เรยีน 

๑๐๗ คน 

๕. ตัวแทนนักศึกษาเชิญพาน คณะวิทยาการจัดการ  
ช้ันปีท่ี ๒, ๓, ๔ จ านวน ๓๖ หมูเ่รยีน 

๗๒ คน ๕. ตัวแทนนักศึกษาเชิญพาน คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ช้ันปีท่ี ๒, ๓, ๔ จ านวน ๔๐ หมูเ่รียน 

๘๐ คน 

  ๖. ตัวแทนนักศึกษาเชิญพาน คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ช้ันปีท่ี ๒, ๓, ๔ จ านวน ๔๕ หมูเ่รียน 

๙๐ คน 

  ๗. ตัวแทนนักศึกษาเชิญพาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ช้ันปีท่ี ๒, ๓, ๔ จ านวน ๑๖ หมูเ่รยีน 

๓๒ คน 

รวม ๑,๑๑๖ คน รวม ๑,๑๗๘ คน 

รวมผู้เข้ำร่วมพิธีไหว้ครูใน รุ่นที่ ๑ ทั้งหมด ๑,๒๑๘ คน รวมผู้เข้ำร่วมพิธีไหว้ครูใน รุ่นที่ ๒ ทั้งหมด ๑,๒๘๐ คน 

รวมผู้เข้ำร่วมพิธีไหว้ครูใน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ทั้งหมด จ ำนวน ๒,๔๙๘ คน 
 

 


