
 

 

 

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256๓ (นักศึกษาภาคปกติ) 
“น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” 

ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม 256๓ 
ณ ชั้น 3 ห้องราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

************************************************* 
วนัที ่๕ สิงหาคม 256๓ 
เวลา 16.๓0 – 1๗.๐0 น.  นักศึกษาชั้นปีที่ 1/256๓ ทุกคน ลงทะเบียนรายงานตัว 
เวลา 1๗.๐0 – 18.๓0 น.  ซ้อมพิธีไหว้ครู 
เวลา 18.๓0 – ๑๘.๔๐ น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป 
 
วนัที ่๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา 07.00 – 07.30 น.  ลงทะเบียนพานหมู่เรียน ชั้นปีที่ ๑ ที่เข้าร่วมการประกวด 
เวลา 07.๓0 – 08.๓0 น.  นักศึกษาชั้นปีที่ 1/256๓ ทุกคน ลงทะเบียนรายงานตัว 
เวลา 08.๓0 – 08.๔0 น.  ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
      โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เวลา 0๘.๔0 – 0๘.๕0 น.  รับชมวิดีทัศน์ เรื่อง “ครูผู้เสียสละ”  
เวลา 0๘.๕0 – 0๙.๑0 น.  ตัวแทนนักศึกษา นำกล่าวคำบูชาครู ดนตรีไทยบรรเลงเพลง 
เวลา 0๙.๑0 – ๑๐.๓0 น.  ตัวแทนองค์การบริหารนักศึกษา ตัวแทนสโมสรทั้ง ๖ คณะ และตัวแทนหมู่เรียน   

    ทุกหมู่เรียน ชั้นปีที่ ๑ นำพานธูปเทียน และพานดอกไม้มอบแด่ประธานในพิธี  
                                  คณะผู้บริหาร และคณาอาจารย์                            
เวลา ๑0.๓0 – ๑0.๕0 น.  ตัวแทนนักศึกษา นำตำราเรียนให้ประธานในพิธีเจิมเพ่ือเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจ 
      แก่นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน                  
เวลา ๑0.๕0 – ๑๑.๐0 น.  นำกล่าวโดย นายณัฐกานต์ สอดศรี 

   นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ 
เวลา ๑๑.๐0 – ๑๑.๒0 น.  ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา 
      โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 



เวลา 1๑.๒0 – 1๒.๐0 น.  พิธีมอบทุนการศึกษา 
   พิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู 

            - ประเภทความสวยงาม 
            - ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
 
 

หมายเหต ุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรม และขอสงวนสิทธิ์การ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

 

  

 



 

การประกวดพานไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  
ทุกคณะ ทุกโปรแกรมวิชา เข้าร่วมประกวดพานไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น ๓ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่  

- ประเภทความสวยงาม  
- ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
 

กติกาการแข่งขัน  
๑. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคณะ ทุกโปรแกรมวิชา ต้องส่งพานเข้าร่วมการประกวด ๑ คู่ คือ พานดอกไม้

และพานธูปเทียน ให้เลือกว่าจะส่งประกวดในประเภทไหนระหว่าง ประเภทสวยงาม หรือ ประเภทความคิด
สร้างสรรค์ โดยส่งเข้าประกวดได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น 

๒. ขนาดพานไม่จ ากัดโดยก าหนดความสูงของพานไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร (วัดจากขอบพานถึงยอดพาน) 
๓. พานประเภทความสวยงาม ต้องเป็นพานที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติเน้นความประหยัด

พอเพียง เรียบง่าย และใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ใบตอง ดอกไม้สด และวัสดุธรรมชาติอ่ืน ๆ เป็นหลัก 
ห้ามใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หากคณะกรรมการตรวจพบ คณะกรรมการมีสิทธิตัดคะแนนได้
ตามความเหมาะสม (ยกเว้นเข็มหมุด ลวดเสียบ แม็ก ด้าย โฟม) และต้องเป็นพานเท่านั้น ไม่ใช้ขันโตกหรือภาชนะ
อ่ืน แต่พานประเภทความคิดสร้างสรรค์สามารถแสดงออกได้ตามความคิดของผู้ท าโดยสื่อความหมายออกมาถึง
ความเป็นไทยในรูปแบบอะไรก็ได้ 

๔. พานที่เข้าร่วมการประกวดต้องมีวัสดุที่ใช้ในการไหว้ครูดังนี้ 
- ข้าวตอก 
- หญ้าแพรก  
- ดอกเข็ม  
- ดอกมะเขือ                                                                                                            

๕. ห้ามเป็นบายศรี 
6. พานประเภทความคิดสร้างสรรค์ ห้ามล้อเลียนเสียดสี ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจน

เกิดความเสื่อมเสีย 

หลักเกณฑ์การตัดสิน ประเภทความสวยงาม (๑๐๐ คะแนน)  
๑. ความประณีต ละเอียด สวยงาม ๓๐ คะแนน 
๒. รูปทรง, ความสมดุล, ความเหมาะสม ๒๐ คะแนน 
๓. สื่อความหมายชัดเจน ๑๐ คะแนน 
๔. เน้นวัสดุจากธรรมชาต,ิ การตกแต่ง ๒๐ คะแนน 
๕. ความสมบูรณ์/ถูกต้องตามเกณฑ์ประกวด ๒๐ คะแนน 



 

 

หลักเกณฑ์การตัดสิน ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (๑๐๐ คะแนน)  
๑. ความคิดสร้างสรรค์ ๓๐ คะแนน 
๒. รูปทรง, ความสมดุล, ความเหมาะสม ๒๐ คะแนน 
๓. สื่อความหมายชัดเจน ๑๐ คะแนน 
๔. ความเหมาะสมของอุปกรณ์การตกแต่ง ๒๐ คะแนน 
๕. ความสมบูรณ์/ถูกต้องตามเกณฑ์ประกวด ๒๐ คะแนน 

รางวัลการประกวดพานไหว้ครู  
๑. ประเภทสวยงาม ประกอบด้วย 

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร   

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล  ได้รับเกียรติบัตร 

๒. ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร   

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล  ได้รับเกียรติบัตร 

หมายเหตุ :   - การประกวดพานไหว้ครู คณะกรรมการจะพิจารณาทั้งพานธูปเทียน และพานดอกไม้ 
     - การประกวดพานไหว้ครูในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

  ชั้น ๓ กรุณามาลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดพานไหว้ครู ในเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. เท่านั้น  
*** หากเลยเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดพานไหว้ครู***        

     - ประกาศผลและรับรางวัลการประกวดพานไหว้ครู (หลังเสร็จสิ้นพิธีการ) 
       - ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มรภ.กพ. 




