กำหนดกำรพิธีไหว้ครูประจำปีกำรศึกษำ 2561 (นักศึกษำภำคปกติ)
“น้อมจิตวันทำ บูชำครู”
ระหว่ำงวันที่ 18 – 19 กรกฏำคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
*************************************************
วันที่ 18 กรกฏาคม 2561
เวลา 16.00 – 16.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2561 ทุกคน และตัวแทนหมู่เรียนทุกชั้นปีลงทะเบียนรายงานตัว
ณ ห้องราชพฤกษ์อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
เวลา 16.30 – 18.00 น. ซ้อมพิธีไหว้ครูฯ
เวลา 18.00 น.
เสร็จสิ้นกิจกรรมการซ้อมพิธีไหว้ครู นัดหมายกิจกรรมวันถัดไป
วันที่ 19 กรกฏาคม 2561
เวลา 07.00 – 07.30 น. ลงทะเบียนพานไหว้ครู หมู่เรียนที่เข้าร่วมการประกวด
เวลา 07.30 – 08.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2561 ทุกคน และตัวแทนหมู่เรียนทุกชั้นปี ลงทะเบียน
รายงานตัว ณ ห้องราชพฤกษ์อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2561
“น้อมจิตวันทา บูชาครู”
เวลา 08.30 – 08.40 น. รับชมวิดีทัศน์ เรื่อง “From The Heat ครูผู้สอนด้วยหัวใจ”
เวลา 08.40 – 11.15 น. พิธีไหว้ครู
-ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-ตัวแทนนักศึกษานากล่าวคาบูชาครู ดนตรีไทยบรรเลง
โดย..........................................ชั้นปี.........คณะ...................................
-นักศึกษาที่เป็นตัวแทนหมู่เรียนทุกหมู่เรียน นาพานดอกไม้ พานธูปเทียน
มอบแด่ครู อาจารย์
-นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2561 ทุกคน นากรวยดอกไม้มอบแด่ครู อาจารย์
-พิธีเจิมตาราเรียน ตัวแทนนักศึกษานาตาราเรียนให้ประธานในพิธีเจิมเพื่อ
ความเป็นศิริมงคลเป็นขวัญและกาลังใจให้กับนักศึกษา
ในการศึกษาเล่าเรียน

-นักศึกษากล่าวคาปฏิญาณ
โดย นายวุฒินันท์ ท้าววงษ์
นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
-ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เวลา 11.15– 12.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษา
พิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู
- ประเภทความสวยงาม
- ประเภทความคิดสร้างสรรค์

หมำยเหตุ:- กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การประกวดพานไหว้ครูประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
องค์ การบริห ารนั กศึก ษาภาคปกติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ กาแพงเพชร ขอเชิญ ชวนนั ก ศึก ษาทุ ก คณะ
ทุกโปรแกรมวิชา ทุกหมู่เรียนเข้าร่วมประกวดพานไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหั ส บดี ที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติชั้น ๓ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
- ประเภทความสวยงาม
- ประเภทความคิดสร้างสรรค์
กติกาการแข่งขัน
๑. นักศึกษาทุกคณะ ทุกโปรแกรมวิชา ทุกหมู่เรียน ต้องส่งพานเข้าร่วมการประกวด ๑ คู่คือ พานดอกไม้
และพานธูป เที ย นให้ เลื อกว่าจะส่ งประกวดในประเภทไหนระหว่าง ประเภทสวยงาม หรือ ประเภทความคิด
สร้างสรรค์ โดยส่งเข้าประกวดได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
๒. ขนาดพานไม่จากัดโดยกาหนดความสูงของพานไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร (วัดจากขอบพานถึงยอดพาน)
๓. พานประเภทความสวยงาม ต้องเป็นพานที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยวัส ดุธรรมชาติเน้นความประหยัด
พอเพียง เรียบง่าย และใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ใบตองดอกไม้สดและวัสดุธรรมชาติอื่นๆเป็นหลัก
ห้ามใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หากคณะกรรมการตรวจพบ คณะกรรมการมีสิทธิตัดคะแนนได้
ตามความเหมาะสม(ยกเว้น เข็มหมุ ดลวดเสี ยบแม็ ก ด้าย โฟม) แต่ พ านประเภทความคิ ดสร้างสรรค์ ส ามารถ
แสดงออกได้ตามความคิดของผู้ทาโดยสื่อความหมายออกมาถึงความเป็นไทยในรูปแบบอะไรก็ได้
๔. พานที่เข้าร่วมการประกวดต้องมีวัสดุที่ใช้ในการไหว้ครูดังนี้
- ข้าวตอก
- หญ้าแพรก
- ดอกเข็ม
- ดอกมะเขือ
๕. ห้ามเป็นบายศรี
หลักเกณฑ์การตัดสิน ประเภทความสวยงาม (๑๐๐ คะแนน)
๑. ความประณีต ละเอียด สวยงาม ๓๐ คะแนน
๒. รูปทรง, ความสมดุล, ความเหมาะสม ๒๐ คะแนน
๓. สื่อความหมายชัดเจน ๑๐ คะแนน
๔. เน้นวัสดุจากธรรมชาติ, การตกแต่ง ๒๐ คะแนน
๕. ความสมบูรณ์/ถูกต้องตามเกณฑ์ประกวด ๒๐ คะแนน

หลักเกณฑ์การตัดสิน ประเภทสร้างสรรค์ (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
รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ได้รับเงินรางวัล ๑,๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ได้รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร
๒. ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ได้รับเงินรางวัล ๑,๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร
หมายเหตุ:

- การประกวดพานไหว้ครู คณะกรรมการจะพิจารณาทั้งพานธูปเทียน และพานดอกไม้
- การประกวดพานไหว้ครูในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป
ณ หอประชุ ม ที ปั งกรรั ศ มี โชติ ชั้ น ๓ กรุณ ามาลงทะเบี ย นเข้ าร่ว มการประกวดพานไหว้ ค รู
ในเวลา ๐๗.๐๐–๐๘.๐๐ น. เท่านั้น
*หากเลยกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดพานไหว้ครู
- ประกาศผลและรับรางวัลการประกวดพานไหว้ครู(หลังเสร็จสิ้นพิธีการ)
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มรภ.กพ.

