
พิธีไหว้ครู 
พฤทธิ์  เด่นโกวิท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พิธีไหว้ครู ชาติไทยปรากฏวัฒนธรรมงดงาม แสดงเห็นเด่นชัดในการให้ความเคารพ นับถือครู                 
พิธีไหว้ครู  อาชีพเดียวที่มีพิธีเช่นนี้   พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มศึกษาเล่าเรียนตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ พิธีไหว้ครู
ดนตรีไทย , พิธีไหว้ครูโขนละคร , พิธีไหว้ครูช่าง  พิธีศักดิ์สิทธิ์ประจักษ์แจ้งจึงแน่ชัดว่าบรรพบุรุษเคารพเทิดทูน 
และศรัทธาในหน้าที่อันส าคัญยิ่งของครูเพียงใด 

 หากย้อนกลับไปดูภูมิหลังของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในหลากหลายอาชีพ ตลอดจนผู้มีอ านาจ 
หน้าที่ในการบริหารชาติ บ้านเมือง นั้น ที่มาแห่งความส าเร็จเหล่านั้น ย่อมมีครูเป็นส่วนส าคัญในพ้ืนฐาน
ความส าเร็จเหล่านั้นทั้งสิ้น 

 หากจะเปรียบครูดั่งฟันเฟืองซี่ส าคัญของชาติ คงไม่เกินจากความเป็นจริงนัก หลากหลายประเทศ             
เจริญก้าวหน้าได้ส่วนหนึ่งมีที่มาจากการผสานพลังกันของบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับความรู้ 
ความสามารถ และจิตใจของคนในชาติ การศึกษาจึงเป็นตัวชี้วัดความเจริญ มั่นคง ของชาติได้ประการหนึ่ง  
ชาติไทยเช่นเดียวกัน ครูมีบทบาท หน้าที่ ในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรู้ คุณธรรม ตลอดจนระเบียบ 
วินัยของสังคม  เพ่ือเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคล พัฒนาชาติไทยให้เจริญ ก้าวหน้า สถาพร ทัดเทียมนานา
อารยประเทศ 

พิธีไหว้ครูในสถาบันการศึกษา 

ดอกไม้ไหว้ครู 

๑. หญ้าแพรก  หมายถึง ขอให้เรียนรู้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตเร็ว และทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ  
และทนต่อการเหยียบย่ า เสมือนค าว่ากล่าวตักเตือนของครู  

๒. ดอกเข็ม  หมายถึง ขอให้มีปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อ 
๓. ดอกมะเขือ  หมายถึง ดอกมะเขือจะคว่ าลงเมื่อจะออกผล เปรียบเทียบว่า นักเรียน นักศึกษา  

ต้องมีความอ่อนน้อม ถ่อมตน  
๔. ข้าวตอก  หมายถึง ความรู้ที่แตกฉาน  
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๒ 
ขั้นตอนพิธี 

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีพร้อมกันที่หอประชุม 
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ) 
ตัวแทนนักศึกษาน ากล่าว ค าบูชาพระรัตนตรัย                                                              

     บทสรรเสริญพระพุทธคุณ                                                       
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ                                                      

     บทสรรเสริญพระสังฆคุณ                                                       
     บทชยสิทธิคาถา                                                                   
     บทไหว้ครู                 

ตัวแทนนักศึกษาน าพานดอกไม้รูปเทียนไหว้ครู (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ) 
ประธานท าพิธีเจิมหนังสือและอุปกรณ์การเรียน (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ) 

        ตัวแทนนักศึกษา (นายกองค์การนักศึกษา) น ากล่าวค าปฏิญาณ 
 นักศึกษาร้องเพลงพระคุณที่สาม และเพลงรางวัลของครู 

ประธานกล่าวให้โอวาท 
เพลงสรรเสริญพระบารมี  

 
การจัดสถานที่ 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสวดมนต์ไว้พระของนักเรียน พ.ศ.๒๕๐๓  ระบุการจัดสถานที่ 
พิธีไหว้ครู ดังนี้ 
“ก. จัดสถานที่ 

๑) ตั้งโต๊ะหมู่ที่บูชาพระพุทธไว้ในที่สูงบนเวทีทางด้านน้าของที่ประชุม ข้างหน้าที่บูชามีกระถางธูป เชิง
เทียน และโต๊ะเล็กเพ่ือวางพานดอกไม้และธูปเทียนที่นักเรียนน ามาบูชา 

๒) จัดหาหนังสือ ส าหรับให้ผู้เป็นประธานเจิมไว้บนพาน และวางไว้บนโต๊ะเล็กหน้าที่บูชา 
๓) ข้างที่บูชาบนเวที จัดที่นั่งของผู้เป็นประธานและครูอาจารย์ 
๔) จัดให้นักเรียนนั่งในห้องประชุมก่อนพิธี เมื่อผู้เป็นประธานและครูอาจารย์เข้านั่งยังที่เรียบร้อยแล้ว 

เริ่มพิธี” 
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๓ 

 

 

ภาพ  การจัดโต๊ะหมู่ในห้องประชุม. 
 

ผู้ท าหน้าที่ในพิธี 
 พิธีกร  
 ตัวแทนน ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย และบทไหว้ครู 
 ตัวแทนน ากล่าวค าปฏิญาณ 
 ตัวแทนน าร้องเพลง 
 ผู้ท าหน้าที่จุดเทียนชนวนให้ประธาน 
 ผู้ท าหน้าที่พิธีเจิมหนังสือ 
 ผู้ท าหน้าที่รับพานไหว้ครูจากอาจารย์ 
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๔ 

การกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ 
เบญจางคประดิษฐ์  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า  น. การกราบโดยให้อวัยวะ

ทั้ง ๕ คือ เข่าทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ และหน้าผาก จดลงกับพ้ืน 

ท่าทาง ชาย และหญิงแตกต่างกัน ดังนี้  
สุภาพบุรุษ  

ท่าเตรียม  เรียกว่า ท่าเทพบุตร คือ  คุกเข่าปลายเท้าตั้ง ส้นเท้าชิด นั่งบนส้นเท้า  
คว่ ามือทั้งสองบนหน้าขา  
นิ้วมือชิด  

 จังหวะที ่๑ เรียกว่า อัญชลี   คือ ประนมมือระหว่างอก  
ปลายนิ้วชิด เบนออกจากตัวพอประมาณ ไม่กางศอก 

 จังหวะที่ ๒  เรียกว่า วันทา   คือ ยกมือขึ้น หัวแม่มือจรดระหว่างค้ิว พร้อมกับน้อมศีรษะ 
ปลายนิ้วชี้จรดกลางหน้าผาก  

 จังหวะที่ ๓  เรียกว่า อภิวาท   คือ โค้งล าตัวลงที่พ้ืน  
แบบมือทั้งสองข้าง ห่างจากกันพอหน้าผากจรดพ้ืน  
ศอกและเข่า ขนานกับพ้ืน  
ก้นไม่โด่งจนเกินงาม 

และเริ่มกลับมาท า อัญชลี วันทา อภิวาท ครบ ๓ ครั้ง และจบในท่าวันทา จึงลดมือลง 

สุภาพสตรี  
ท่าเตรียม  เรียกว่า ท่าเทพธิดา คือ คุกเข่าปลายเท้าราบ ส้นเท้า ปลายเท้าชิด นั่งบนส้นเท้า  

คว่ ามือทั้งสองบนหน้าขา  
นิ้วมือชิด  

 จังหวะที ่๑ เรียกว่า อัญชลี   คือ ประนมมือระหว่างอก  
ปลายนิ้วชิด เบนออกจากตัวพอประมาณ ไม่กางศอก 

 จังหวะที่ ๒  เรียกว่า วันทา   คือ ยกมือขึ้น หัวแม่มือจรดระหว่างค้ิว พร้อมกับน้อมศีรษะ 
ปลายนิ้วชี้จรดกลางหน้าผาก  

 จังหวะที่ ๓  เรียกว่า อภิวาท   คือ โค้งล าตัวลงที่พ้ืน  
แบบมือทั้งสองข้าง ห่างจากกันพอหน้าผากจรดพ้ืน  
ศอกและเข่า ขนานกับพ้ืน  
ก้นไม่โด่งจนเกินงาม 

และเริ่มกลับมาท า อัญชลี วันทา อภิวาท ครบ ๓ ครั้ง และจบในท่าวันทา จึงลดมือลง 
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๕ 

การไหว้ครู 
ท่าเตรียม นั่งพับเพียบ (ทอดปลายเท้าไปในทิศทางเดียวกันทั้งแถว) เก็บปลายเท้า 
  มือประสานกันที่เข่า (ตรงข้ามกับปลายเท่า) 
จังหวะท่ี ๑  ทอดมือตั้งลงทีละข้าง ระหว่างเข่าด้านตรงข้ามกับปลายเท้า 
จังหวะท่ี ๒   โน้มตัวลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างค้ิว  
จังหวะท่ี ๓  กลับมาในท่าเตรียม 

การคลานเข่า  
ในพิธีไหว้ครู มี 2 แบบ คือ 

การคลานลงมือ  (ส าหรับช่วงคลานผ่านหน้าอาจารย์หลังจากมอบพานไหว้ครูแล้ว)  ปฏิบัติ ดังนี้ 
จังหวะท่ี ๑  นั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าตั้ง   
จังหวะท่ี ๒ โค้งล าตัวเล็กน้อย นิ้วมือจรดพื้นโดยใช้ฝ่ามือติดพ้ืน นิ้วมือชิดกัน ปลายนิ้วชี้ไปข้างหน้า  

สืบเขา่และมือไปข้างหน้า สลับข้างกัน ระยะห่างของมือและเท้าเท่ากันตลอดทาง  

การคลานยกของ (ส าหรับช่วงถือพานไหว้ครู) ปฏิบัติ ดังนี้ 
จังหวะท่ี ๑  นั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าตั้ง  มือทั้งสองข้างถือพาน แขนแนบล าตัว 
จังหวะท่ี ๒  สืบเข่าไปข้างหน้าสลับข้างกัน ปลายเท้าตั้ง 
 
บทบูชาพระรัตนตรัย 
   (น า)              อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 
   (รับพร้อมกัน)  พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ                                (กราบ) 
                      สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ         (กราบ) 
                       สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ  (กราบ) 
   (น า)               นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 
   (รับพร้อมกัน)  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
                       นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
                       นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
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๖ 

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ 
   (น า)               อิติปิ โส ภะคะวา  
   (รับพร้อมกัน)  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  
                       วิชชาจะระณะสัมปันโน  
                       สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร  
                       ปุริสสะธัมมะสาระถิ  
                       สัตถาเทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ  (กราบ) 

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ (ท านองสรภัญญะ) 
       (น า)    ๏ องค์ใดพระสัมพุทธ  (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน   
              ตัดมูลเกลสมาร               บ มิหม่นมิหมองมัว   
              หนึ่งในพระทัยท่าน            ก็เบิกบาน คือดอกบัว   
              ราคี บ พันพัว                       สุวคนธก าจร   
              องค์ใดประกอบด้วย                พระกรุณาดังสาคร   
              โปรดหมู่ประชากร                  มละโอฆกันดาร   
              ชี้ทางบรรเทาทุกข์                  และชี้สุขเกษมศานต์   
              ชี้ทางพระนฤพาน                   อันพ้นโศกวิโยคภัย   
              พร้อมเบญจพิธจัก-                ษุ จรัสวิมลใส   
              เห็นเหตุที่ใกล้ไกล                   ก็เจนจบประจักษ์จริง   
              ก าจัดน้ าใจหยาบ                   สันดานบาปทั้งชายหญิง   
              สัตว์โลกได้พ่ึงพิง                    มละบาปบ าเพ็ญบุญ   
              ข้าฯ ขอประณตน้อม               ศิรเกล้าบังคมคุณ   
             สัมพุทธการุญ-                     ญ ภาพนั้นนิรันดร ๚ะ๛  (กราบ) 

 
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) : ร้อยกรอง 
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๗ 
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 
   (น า)              สวากขาโต  
   (รับพร้อมกัน)   ภะคะวา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก  
                        โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (กราบ) 

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ (ท านองสรภัญญะ) 
   (น า)  ๏ ธรรมะคือคุณากร         (รบัพร้อมกัน)  ส่วนชอบสาทร    

             ดุจดวงประทีปชัชวาล     
                     แห่งองค์พระศาสดาจารย์             ส่องสัตว์สันดาน   

สว่างกระจ่างใจมล     
        ธรรมใดนับโดยมรรคผล               เป็นแปดพึงยล   
และเก้ากับท้ังนฤพาน      

สมญาโลกอุดรพิสดาร                     อันลึกโอฬาร   
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส     

อีกธรรมต้นทางครรไล                     นามขนานขานไข   
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง    

คือทางด าเนินดุจคลอง                    ให้ล่วงลุปอง   
ยังโลกอุดรโดยตรง     
       ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์                    นบธรรมจ านง   
ด้วยจิตและกายวาจา ๚ะ๛    (กราบ) 

 
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) : ร้อยกรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พิธีไหว้คร ู
โดย พฤทธิ์  เด่นโกวิท 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

๘ 

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ 
   (น า)              สุปะฏิปันโน  
   (รับพร้อมกัน)  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  
                      อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  
                      ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  
                      สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  
                      ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา  
                      เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  
                      อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย  
                      อัญชะลีกะระนีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ) 

 
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ  (ท านองสรภัญญะ) 
         (น า)   ๏ สงฆ์ใดสาวกศาสดา (รับพร้อมกัน)  รับปฏิบัติมา   
           แต่องค์สมเด็จภควันต์     
                    เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-                   ลุทางที่อัน   
          ระงับและดับทุกข์ภัย     
                    โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร                     ปัญญาผ่องใส   
          สะอาดและปราศมัวหมอง    
                    เหินห่างทางข้าศึกปอง                      บ มิล าพอง   
         ด้วยกายและวาจาใจ     
                   เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-                        ศาลแด่โลกัย   
         และเกิดพิบูลย์พูนผล     
                   สมญาเอารสทศพล                          มีคุณอนนต์   
         อเนกจะนับเหลือตรา     
                   ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา-                    พกทรงคุณา-   
         นุคุณประดุจร าพัน     
                   ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์                      พระไตรรัตน์อัน   
         อุดมดิเรกนิรัติศัย     
                   จงช่วยขจัดโพยภัย                          อันตรายใดใด   
        จงดับและกลับเสื่อมสูญ ๛    (กราบ) 
 

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) : ร้อยกรอง 
 
 
 



 

พิธีไหว้คร ู
โดย พฤทธิ์  เด่นโกวิท 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

๙ 

บทชยสิทธิคาถา 
  (น า)              พาหุง สะหัส 
  (รับพร้อมกัน) สะมะภินิม มิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง  
                      ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
                      ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง  (กราบ) 

บทชยสิทธิคาถา  (ท านองสรภัญญะ) 
    (น า)     ๏ ปางเมื่อพระองค์ปรมพุท-(รับพร้อมกัน)  ธ วิสุทธศาสดา  
            ตรัสรู้อนุตรสมา-                        ธิ ณ โพธิบัลลังก์  
            ขุนมารสหัสพหุพา-                   หุวิชาวิชิตขลัง  
            ขี่คีริเมขละประทัง                      คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ  
            แสร้งเสกสราวุธประดิษฐ์              กลคิดจะรอนราน  
            รุมพลพหลพยุหะปาน                 พระสมุทรนองมา  
            หวังเพ่ือผจญวรมุนิน-                  ท สุชินราชา  
            พระปราบพหลพยุหมา-               รมเลืองมลายสูญ  
            ด้วยเดชะองค์พระทศพล              สุวิมลไพบูลย์  
            ทานาทิธรรมวิธิกูล                     ชนน้อมมโนตาม  
            ด้วยเดชะสัจวจนา                       และนมามิองค์สาม  
            ขอจงนิกรพลสยาม                     ชยสิทธิทุกวาร  
            ถึงแม้จะมีอริวิเศษ                      พลเดชเทียมมาร  
            ขอไทยผจญพิชิตผลาญ                อริแม้นมุนินทร ๚ะ๛   (กราบ ๓ ครั้ง) 
 

บทพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

พิธีไหว้คร ู
โดย พฤทธิ์  เด่นโกวิท 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

๑๐ 

ค าไหว้ครู 
    (น า)              ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา 
    (รับพร้อมกัน) ๏ ข้าฯขอประณตน้อมสักการ   บูรพคณาจารย์  
                ผู้กอรปเกิดประโยชน์ศึกษา                       
                       ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา              อบรมจริยา  
                 แก่ข้าฯในกาลปัจจุบัน  
                       ข้าฯขอเคารพอภิวันท์1   ระลึกคุณอนันต์   
                 ดว้ยใจนิยมบูชา                          
                       ขอเดชกตเวทิตา                    อีกวิริยะพา  
                ปัญญาให้เกิดแตกฉาน 
                       ศึกษาส าเร็จทุกประการ           อายุยืนนาน  
                อยู่ในศีลธรรมอันดี 
                       ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี             ประโยชน์ทวี  
                แก่ข้าฯและประเทศไทยเทอญ ๛ 
     (น า)           ปัญญาวุฒิ กเรเตเต ทินโนวาเท นะมามิหัง 
 
ค าปฏิญาณตน 
(น ากล่าว) 
     เราคนไทย  ใจกตัญญู  รู้คุณชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
     เรานักศึกษา  จะต้องประพฤติตน  ให้อยู่ในระเบียบวินัย 
     เรานักศึกษา  จะต้องไม่กระท าตน  ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 ค าอ่าน อบ-ภ-ิวัน 



 

พิธีไหว้คร ู
โดย พฤทธิ์  เด่นโกวิท 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

๑๑ 
เพลงพระคุณที่สาม 

                                                                               ค าร้อง ท านอง : สุเทพ  โชคสกุล 
ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้   อบรมจิตใจ  ให้รู้ผิดชอบชั่วดี        

      ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที    ขอกุศลบุญบารมี ส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น 
 ครูมีบุญคุณจึงขอเทิดทูนเอาไว้เหนือเกล้า        ท่านสั่งสอนเรา  อบรมให้เราไม่เว้น  
      ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็น     สอนให้รู้จัดเจน  เฝ้าแนะเฝ้าเน้น  มิได้อ าพราง 
  * พระคุณท่ีสามงดงามแจ่มใส    แต่ว่าใครหน่อใคร เปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง   
     ถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง       มีใครไหนบ้างแนะน าแนวทางอย่างครู   
     บุญเคยท ามาตั้งแต่ปางใดเรายกให้ท่าน        ตั้งใจกราบกรานเคารพคุณท่านกตัญญู       

     โรคและภัยอย่ามาแผ่วพานคุณครู       ขอกุศลผลบุญค้ าชูให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร  
(ซ้ า *)     

ให้ครูมีสุข.....ชัว่นิรันดร 
 

รางวัลให้ครู  
                                                                                ค าร้อง : สุทธิพงษ์  สมบัติจินดา 

ทุกค าบ่นว่า คือความปรารถนาดี  ใช้ความเมตตาปรานี คอยชี้หนทางเดินให้ 
ร้อยเหนื่อยพันหนัก กลั่นเป็นรักและห่วงใย  เพ่ือท าหน้าที่ยิ่งใหญ่ เป็นคนผู้ให้วิชา 
ทุ่มเทเพ่ือศิษย์ จากจิตวิญญาณของครู  แสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ ยังสู้ยังส่องเรื่อยมา 
ให้ศิษย์ถึงฝั่ง ด้วยแรงหวังแรงศรัทธา  เหนื่อยกายและใจทว่า เป็นสุขอยู่ทุกนาที 

*ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู  แต่อยู่ในวันที่รู้ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี 
เรือจ้างล าแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี   พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ 

** ทุกคนคือศิษย์ ตลอดชีวิตของครู ถ้อยค าชื่นชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้ 
รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส    สิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่ เพ่ือเป็นแรงใจให้ครู 

ซ้ า *, ** 
รู้ถูก รู้ผิด มีชีวิตที่ก้าวไกล   เป็นคนที่ดีให้ได้ นั่นคือ "รางวัลให้ครู" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 



 

พิธีไหว้คร ู
โดย พฤทธิ์  เด่นโกวิท 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

๑๒ 
 

ก ำหนดกำรพิธีไหว้คร ู

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

“ปำเจรำน้อมบูชำ ศรทัธำอำจำริยคุณ” 

วันพฤหัสบดีท่ี ๘ กันยำยน ๒๕๕๙ 

ณ สนำมกีฬำในร่ม 

 

เวลา ๐๘.๓๐ น.  - คณาจารย์ นักศึกษาเข้าหอ้งพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  

   - นักศึกษาผูไ้ด้รับทุนการศึกษา ลงทะเบียน ขา้งเวที (ทิศตะวันออก) 

 ๐๙.๐๐ น.  - ประธานในพิธีเดินทางถึงหอ้งพิธี  (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

    - ประธานในพิธีจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   (บรรเลงเพลงสาธุการ) 

    - ผูแ้ทนนักศกึษา น ากล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย และค าไหว้ครู  

- ผู้แทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา น าพานดอกไม้ ธูปเทียน กราบคารวะ

ประธานในพิธี และคณาจารย์  (บรรเลงเพลงสาธุการ) 

- ประธานในพิธี เจิมหนังสือ ต าราเรียน และอุปกรณ์ การเรียน         

(บรรเลงเพลงสาธุการ) 

- นายกองค์การนกัศึกษา น ากล่าวค าปฏิญาณ 

- ผูแ้ทนนักศกึษาอ่านบทสรรเสริญพระคุณครู  

   น าร้องเพลงพระคุณที่สาม และเพลงรางวัลให้ครู 

๑๐.๐๐ น.  - พิธีมอบเกียรติบัตรชมเชย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา     

                       ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  

                      และพิธีมอบทุนการศึกษา 

- ประธานในพิธีกล่าวใหโ้อวาท 

- ประธานในพิธีกราบลาพระพุทธรูป และเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 

  (บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม)ี 

๑๑.๐๐ น.  - เสร็จพิธี 

------------------ 

กำรแต่งกำย ผู้บริหาร   สวมครุยวิทยฐานะ(ถ้าม)ี   

   นักศกึษา    ชุดนักศกึษา พิธีการ  
 



 

พิธีไหว้คร ู
โดย พฤทธิ์  เด่นโกวิท 
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๑๓ 
 

ผังการจัดห้องพิธีไหว้คร ู
และผังแสดงเส้นทางเดนิผู้ถือพานไหว้ครู และผู้รับทุนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถวที่นั่งนักศึกษา 1,000 คน แถวที่นั่งนักศึกษา 1,000 คน 

แถวที่นั่งคณาจารย์ 

แถวที่นั่งคณาจารย์ 

แถวที่นั่งนักศึกษาทุนการศึกษา   คน แถวที่นั่งนักศึกษาทุนการศึกษา   คน 

ที่นั่ง 
แขก 

และกรรมการ
ส่งเสริมฯ 

 
                                                                   พรมเพือ่ให้นกัศึกษาคานเข่า 
 

                         นกัศกึษาคานเข่า เรียงหนึ่ง (ชายน า หญิงตาม) หัวแถวหยุดที่เก้าอี้ตัวสุดท้าย 

ที่นั่งส าหรับ
ผู้บริหาร 

(นั่ง 8 ท่าน) 

เวที กว้าง 12 เมตร 

จุดนกัศึกษา 
กราบพระ 

2 แถว แถวละ 4 คน 
(ผู้ชายอยู่แถวหน้า) 

ญ            ช 

หมายเหต ุ เส้นประ หมายถึงเส้นทางเดินของผู้รับทุน 
 เส้นทึบ หมายถึงเส้นทางเดินของผู้ถือพาน 
 เส้นคู่  หมายถึงเส้นทางเดินของผู้ถือพาน และรับทุน 
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๑๔ 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
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