
- ก ำหนดกำร- 
โครงกำรวันพ่อแห่งชำติ : เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

เนื่องในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๗ 
วันพุธที ่ ๓  ธันวำคม  ๒๕๕๗  เวลำ  ๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมประกำยเพชร 

เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
๘.๐๐ น. (ลงทะเบียน) 

-  นักศึกษาและบุคลากรพร้อมกัน   ณ หอประชุมประกายเพชร   
-  นักศึกษาแต่ละคณะลงนามถวายพระพร 

เปิดเพลงพระราชนิพนธ์ หรือ
เพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

๙.๐๐ น. น ำเข้ำสู่พิธีกำร - แจ้งก าหนดการงาน พิธีกร 

กำรถวำยพระพรและแสดงควำมจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ  โดยเรียงล ำดับ ดังนี้  
   ***นักศึกษาวางพานพุ่ม ถวายพระพร ก่อนท าหน้าที่เชิญพานพุ่ม 1 ชุด *** 

๑. สภานักศึกษาและคณะ 
๒. นายกองค์การนักศึกษา 

ประธานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร ์
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓. นายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร และคณะ(นำงสำวกลัยำ  กระถินทอง) 
๔.  นายกสโมสรข้าราชการและอาจารย์ และคณะ  

  (อำจำรย์ฐำกูร อนุสรณ์พำณิชกลุ) 
๕.  ตัวแทน แม่บ้าน คนงาน (นำยคอม  เสือรำช) 
๖.  คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะ (ผศ. ด ำรัสวิทย์  ปทุมมำศ) 
๗.  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ (ส.ท. ดร. พิศุทธิ์  บัวเปรม) 
๘.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ  

 (อำจำรย์ ดร. สมบัติ บุญเลี้ยง) 
๙.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะ (ผศ. นงลักษณ์  เรืองวิทยำภรณ์) 

๑๐.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ(ผศ.ดร. ปิยรัตน์  มูลศรี) 
๑๑. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ  

 (อำจำรย์เดือนฉำย  ไชยบุตร) 
๑๒. ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน และคณะ 

  (ผศ.ดร. ชัยณรงค์  ขันผนึก) 
๑๓. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และคณะ (อำจำรย์วิศิษฎ์  จันทร์ต้ัง) 
๑๔. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ  

(ผศ.ดร. พณณำ  ต้ังวรรณวิทย์) 
๑๕. ผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม และคณะ (อำจำรย์กมล  บญุเขต) 
๑๖. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะ (ผศ. นุทิศ  เอ่ียมใส) 
๑๗. ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบณัฑิตศึกษา (ผศ.ดร. วิไลวรรณ  วิภำจักษณกุล) 
๑๘. ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายภมูิทัศน ์(อำจำรย์สุเมธ  สงวนใจ) 
๑๙. ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา (ผศ.ดร. สมใจ กงเติม) 
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อำจำรย์ประยูร  ไชยบุตร) 

-  พิธีกรเชิญบุคลากรถวาย 
 เครื่องราชสักการะตามล าดับ 
-  ผู้เชิญพานพุ่ม (พานพุม่ ๒๐ คู่) 
-  ผู้เชิญพานพุ่มบนเวที 
-   เปิดเพลงคลอเบาๆ  เกี่ยวกับ  
    เพลงพระราชนิพนธ์ หรือเพลง  
    เกี่ยวกับพ่อ 
  



-๒- 

 

เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

 (อำจำรย์ ดร. ชำตรี  นำคะกุล) 
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.ปรีชำ  ศรีเรืองฤทธิ์) 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา (ผศ.ดร. วินัย  เชื่อมวรำศำสตร์) 
๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อำจำรย์อมรรัตน์  ฉิมพลีนภำนนท์) 
๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยส์ินและกจิการพิเศษ 
     (อำจำรย์ ดร. ปำณิสรำ  คงปัญญำ) 
๒๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย(ผศ.ดร. แขขวัญ  สุนทรศำรทูล) 

๐๙. ๓๐ น. ประธำนในพิธีมำถึง ( อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ) 
-  ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร (ด้านล่าง) 
-  ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสกัการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายค านับ (บนเวที) 
-  ประธานในพิธีอ่านค าสดุดี เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล        
   จบแล้วถวายความเคารพพร้อมกัน (ด้านล่าง) 
-  อ่านค าสัตย์ปฏญิาณ  (ด้านล่าง) 

-   เปิดเพลงมหาฤกษ์ 
-   เชิญผู้ร่วมกิจกรรมยืนตลอด 
    กิจกรรมตลอดช่วงนี้ 
-   ผู้เชิญพานพุ่มเงิน พุ่มทอง 
    ประธาน 
-   พิธีกรบรรยายกจิกรรมตลอดช่วงนี ้

๑๐.๐๐ น. นักศึกษำและบุคลำกรร่วมร้องเพลง ตำมล ำดับดังนี้ 
๑. เพลงสรรเสรญิพระบารม ี
๒. เพลงสดดุีมหาราชา 
ทุกคนถวายความเคารพแล้วนั่งประจ าที่ 

เปิดเพลง 
-   สรรเสรญิพระบารม ี
-   สดุดีมหาราชา 
 

๑๐. ๓๐ น. การแสดงเทดิพระเกียรติ  สาขานาฏศลิป์และการละคร 
๑๐. ๔๐ น. พิธีกร กล่ำวเชิญชมวีดิทัศน์ และกล่ำวปิดงำน 

-  ชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรต ิ
-  บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 
-  ร่วมร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมี 

-   เปิดวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 
-   บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 
-   เปิดเพลงสรรเสรญิพระบารม ี

พิธีกร  เชิญชวนคณาจารย์และเจา้หน้าท่ี  ร่วมลงนามถวายพระพรบริเวณ  
โต๊ะดา้นหน้าเวที  ส่วนนักศึกษาทีย่ังไม่ได้ลงนามถวายพระพรเชิญลงนามถวาย
พระพรบรเิวณโต๊ะด้านหน้าหอประชุมประกายเพชร  หลังจากน้ันส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม  จะรวบรวมสมุดลงนามถวายพระพรส่งไปยังส านักพระราชวัง 
พร้อมกับจังหวัดเพชรบรูณ ์

บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษา 

 
กำรแต่งกำย   -   ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย แต่งชุดปกติขาว หรือชุดผ้าไทย      
  -   อาจารย์  เจ้าหน้าที่  แต่งชุดผา้ไทย สวมรองเท้าคัทชู หรือ รองเท้าหุ้มส้น 
  -   นักศึกษาแต่งชุดพิธีการตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

หมำยเหตุ   -   ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการที่ข้ึนถวายพระพรให้แต่งกายด้วยชุดปกติขาว 
- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  


