กาหนดการ

กิจกรรมทาความสะอาด ตามโครงการประเพณีปใี หม่เมือง 2560
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
****************************************
เวลา 09.30 น.
เวลา 09.45 น.
เวลา 12.00 น.

พร้อมเพรียงกันที่บริเวณหน้าอาคาร HB 7 (ถ่ายภาพร่วมกัน)
ร่วมแรงร่วมใจทาความสะอาดบริเวณคณะมนุษยศาสตร์ ตามจุดต่างๆ
(ตามการแบ่งพื้นที่ๆ สมัคร)
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (อาหารกล่อง)
****************************************

หมายเหตุ: 1. ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยเสือ้ สีดา
2. สุภาพสตรีสวมกางเกง
3. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กาหนดการ

กิจกรรมประกวดอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ
เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง 2560 : สืบสานตานาน สานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณลานร่มไม้ หลังอาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์
****************************************
เวลา 09.00 น.

ผูเ้ ข้าร่วมการประกวดพร้อมกันที่บริเวณลานร่มไม้ หลังอาคาร HB 7
- ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
- การแข่งขันการประกวดลาบสุกและตาเมือง

เวลา 10.00 น.

พิธีเปิด โดย

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

เวลา 11.15 น.

พิธีกรประกาศผลการประกวดลาบสุกและตาเมือง
พิธีกรเรียนเชิญผูบ้ ริหารมอบรางวัลแก่ผชู้ นะการประกวดลาบสุกและตาเมือง

เวลา 11.30 น.

รับประทานอาหารพืน้ เมืองร่วมกัน
****************************************

หมายเหตุ: 1. ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายแบบล้านนา โทนสีสุภาพหรือสีทึบ เช่น สีขาว
สีเทา สีน้าเงิน หรือสีดา
2. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กาหนดการ

ขบวนแห่พระพุทธรูปสาคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2560
วันพฤหัสบดีท่ี 13 เมษายน 2560
****************************************
เวลา 11.30 น.
เวลา 12.00 น.

พร้อมกันที่คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อขึ้นรถที่คณะฯ จัดไว้ให้
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากทุกคณะ สถาบัน สานัก
พร้อมกันที่บริเวณหน้าศาลาธรรม

เวลา 13.00 น.

ขบวนแห่ของมหาวิทยาลัยเคลื่อนออกจากศาลาอ่างแก้ว
โดยมีรถนาขบวนไปยังสถานีรถไฟ ใช้เส้นทางถนนห้วยแก้ว ไปยังสถานีรถไฟ

เวลา 13.30 น.

ตั้งขบวนแห่บริเวณทางเข้าสถานีรถไฟ

เวลา 14.00 น.
เวลา 16.00 น.
เวลา 16.00 น.

เริ่มเคลื่อนขบวนแห่
สิน้ สุดขบวนแห่ ณ วัดพระสิงห์
ฝ่ายยานพาหนะฯ จัดรถรอรับกลับมหาวิทยาลัย รถจอดโรงบาบัดน้าเสีย
คณะแพทยศาสตร์
****************************************

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมขบวนแห่
1. ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายในชุดพื้นเมืองให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
2. หากมีการแสดงและดนตรีในขบวนแห่ฯ ควรเป็นแบบวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
3. หากนาอุปกรณ์มาเข้าร่วมขบวนแห่ฯ ควรเป็นแบบประเพณีดั้งเดิม
เช่น ขันข้าวตอก-ดอกไม้, น้าขมิน้ ส้มป่อย, ช่อช้าง(ธงสามเหลี่ยม)
เครื่องสักการะล้านนา (หมากสุ่ม, หมากเบง, ต้นผึง้ , ต้นเทียน, ต้นดอก)
(ไม่ควรนาตุงทุกชนิดมาเข้าร่วมขบวนแห่)
4. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขบวนแห่สรงน้าพระพุทธรูป

กาหนดการ

พิธีสรงน้าพระพุทธรูปและพิธีดาหัวผู้อาวุโสและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง ประจาปี 2560
วันศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
****************************************
09.30 น.

09.45 น.
10.09 น.
10.45 น.
11.00 น.

11.30 น.
12.45 น.
13.15 น.
14.00 น.

14.30 น.

16.00 น.

- ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมกันในพิธี ณ บริเวณ
ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์
- พิธีขึน้ ท้าวทั้งสี่
- พิธีทาบุญสรงน้าพระพทธรูปและพิธีดาหัวผูอ้ าวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- พิธีสรงน้าพระพุทธรูป
- พิธีดาหัวผู้อาวุโสของคณะมนุษยศาสตร์
- ขบวนแห่เครื่องไหว้ดาหัวเข้าสู่บริเวณพิธี
- ประธานคณะกรรมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ กล่าวรายงาน
- ผูแ้ ทนบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
ผูแ้ ทนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์
และนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
มอบเครื่องไหว้ดาหัวแก่คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส และกล่าวคา
ขออโหสิกรรมต่อผู้อาวุโส และขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์
- ผูแ้ ทนผู้อาวุโสกล่าวอวยพร
– เสร็จพิธี เรียนเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

- พร้อมกันที่บริเวณโถงชัน้ ล่างอาคาร HB 7
– เคลือ่ นขบวนไปศาลาอ่างแก้ว เพื่อร่วมงานพิธีดาหัวอดีตอธิการบดี
อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2560
- อธิการบดียืนรอรับขบวนดาหัว ณ บริเวณเชิงบันไดหน้าศาลาธรรม
– ขบวนดาหัวจากทุกส่วนงานพร้อมกัน ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว
- ขบวนดาหัวจากทุกส่วนงานเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี
- อดีตอธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มาถึงบริเวณพิธี
– ขบวนดาหัวจากทุกส่วนงานเคลื่อนขบวนมาพร้อมกัน ณ บริเวณลานสัก
ข้างศาลาธรรม
- การแสดงฟ้อนเล็บ
- พิธีกรเรียนเชิญผูบ้ ริหารพร้อมผู้ถือป้ายชื่อส่วนงานทุกส่วนงานด้านหน้าเวที
- ร่วมงานพิธีดาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2560
– เสร็จพิธี

