๑

คำนำ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นงานพิธีการสาคัญของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ หน่วยงาน และบุคลากร
หลายฝ่าย ทั้งภายในมหาวิทยาลัย จังหวัด และจากส่วนกลาง มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ต้องมีการดาเนินงาน
การประสานงาน การบริหารจัดการงานร่วมกัน ซึ่งมีฝ่ายประสานงานและบริหารจัดการ ที่ต้องรู้รายละเอียด
ขั้นตอนของทุกงาน เพื่อการประสานเชื่อมโยงกับฝ่ายอื่น และหน่วยงานภายนอกให้มีความรวดเร็ว
ทันการณ์ ฝ่ายประสานงานและบริหารจัดการจึงมีความสาคัญและจาเป็นต้องรวบรวมข้อมูลและการให้บริการ
ข้อมูล เพื่อให้การดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ในการเสด็จฯ มางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอาจมีงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการไปด้วย เช่น การมอบ
ปริญญากิตติมศักดิ์ งานรางวัลรัตโนบล งานเข้าเฝ้า งานนิทรรศการ การเปิดอาคาร ในส่วนท้ายของเอกสาร
จึงแสดงข้อมูลไว้ด้วย
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ผู้เขียนได้รวบรวม กระบวนการทางาน ข้อมูลสาคัญและประสบการณ์แต่ละ
เรื่องไว้เป็นส่วน ๆ เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเทคนิคในการทางานด้านพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งธรรมเนียมประเพณี แนวปฏิบัติ ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง ๒๕๖๒ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจต่อไป
ภูษณิศา นวลสกุล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รองประธานฝ่ายประสานงานและบริหารจัดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒

สำรบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ความเป็นมาและความสาคัญ
วัตถุประสงค์
ขอบเขตการศึกษา
คาจากัดความ
บทที่ ๒ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โครงสร้างการบริหารจัดการ
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บทที่ ๓ หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติ เทคนิคกำรปฏิบัติ ข้อควรระวัง ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร
กลุ่ม ๑ กำรจัดกำรเอกสำร
๑. การจัดทาหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานในเรื่องต่าง ๆ และเอกสารประกอบ
๒. การจัดประชุมร่วมและการตรวจพื้นที่
๓. การจัดทาเอกสารส่งกองอานวยการรักษาความปลอดภัย
กลุ่ม ๒ กำรจัดกำรเข้ำเฝ้ำและกำรถวำยงำน
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๓. การจัดที่นั่งผู้ตามเสด็จ
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๖. ขบวนรถยนต์พระที่นั่ง
๗. พิธีสงฆ์และการอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร
๘. การเตรียมห้องรับรองส่วนพระองค์
๙. การจัดที่นั่งผู้ร่วมโต๊ะเสวย
๑๐. การจัดบัณฑิตเข้ารับ การเบิกบัณฑิต
๑๑. การถวายงานปริญญากรณีพระสงฆ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
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บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ และถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ต่อบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐทุกแห่งเป็นประจาทุกปี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จแทนพระองค์มาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งแรก เมื่อ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ ณ อาคารเรียนรวม ๑ นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลาดับที่ ๑๖ จาก ๒๔ สถาบันจาก
การลาดับปีพุทธศักราชการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก ในการเสด็จแทนพระองค์นั้น ในพิธีจะประดับด้วย
ธงพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” จะใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จมาถึงพิธี และหน้าที่ประทับ
จะมีพระครุฑพ่าห์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในความหมายจึงเสมือนหนึ่งกระทาด้วย
พระองค์เอง (รับพระราชทานจากพระหัตถ์ของพระองค์เอง)
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการเปลี่ยนแปลงรัชกาล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาให้มีการพระราชทานปริญญาบัตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ และใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศ เรื่อง
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คาอ่าน และสรรพนาม คาขึ้นต้น คาลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล
ต่าง ๆ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจึงมีความสาคัญและภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บัณฑิต
นักศึกษา ตลอดจนพสกนิกรประชาชนในจังหวัด ที่ทรงมีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัย
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการเตรียมการเพื่อถวายพระเกียรติและความปลอดภัยอย่างสูงสุด
จากการดาเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๖๒ พบว่า การประสานงาน การตัดสินใจ และการ
อานวยการเพื่อถวายความปลอดภัยและสมพระเกียรติ ถือเป็นหัวใจสาคัญ และเป็นกลไกในการทางานที่ช่วย
ขับเคลื่อน กากับ ตรวจสอบงานให้สาเร็จด้วยดี เนื่องจากมีบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย และมีข้อมูล
รายละเอียดการทางานจานวนมาก การมีหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงาน การบริหารจัดการ รวบรวมและ
ให้ข้อมูลต่าง ๆ ทาให้การดาเนินงานในภาพรวม สามารถดาเนินการได้รวดเร็ว ทันการณ์ และเชื่อมโยงกัน

๕

วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติตามระเบียบ แบบ
แผน และบรรลุผลสาเร็จ
๒) เพื่อรวบรวมข้อมูล แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

ขอบเขตกำรศึกษำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่การ
วางแผนการดาเนินงาน การดาเนินงานตามขั้นตอน การประสานและจัดการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกในการจัดเตรียมความพร้อมของงานพิธี การกากับติดตาม การรายงานผลการดาเนินงาน
และรายละเอียดการทางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดควำม
มหาวิทยาลัย
บัณฑิต
คณะทางาน ฯ
กองอานวยการ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะทางานเพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
กองอานวยการรักษาความปลอดภัย ซึ่งได้รับมอบหมายการจัดตั้ง
จากราชองครักษ์ และกองทัพภาค ๒

๖

๗

๘

บทที่ ๒ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง ฝ่ำยประสำนและบริหำรจัดกำร
ฝ่ายประสานและบริหารจัดการมีบทบาทสาคัญในการดาเนินงาน การประสาน การจัดการ กากับ ควบคุม
ให้และตรวจสอบข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ เริ่มตั้งแต่การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต การจัดทาเอกสาร รวบรวม
กิจกรรม จัดทากาหนดการ และการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภาระงานของฝ่ายประสานและบริหารจัดการมี
หน้าที่ ๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม ๑ กำรจัดกำรเอกสำร มีหน้าที่ จัดทาหนังสือกราบบังคมทูลต่าง ๆ ร่างพระราโชวาท ร่าง
กาหนดการ พิธีการ คากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ติดต่อกับกรมราชเลขานุการใน
พระองค์ และหน่วยงานต่าง ๆ ให้รายละเอียดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เกี่ยวข้อง การให้คาแนะนาข้อมูลงานปริญญาบัตร
และงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง จัดทาคาสั่งและจัดประชุมคณะทางานและจัดการประชุมร่วม จัดทาหนังสือแจ้งบัณฑิต
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พระราโชวาท การสาเนาและเผยแพร่
การประชุมและประสานกับกองอานวยการรักษาความปลอดภัยในวันงาน
กลุ่ม ๒ กำรจัดกำรเข้ำเฝ้ำและถวำยงำน มีหน้าที่ ตรวจสอบติดตั้ง ควบคุม แท่นที่ประทับและกากับ
ตรวจสอบการตกแต่งดอกไม้เขตพิธีหน้าแท่นประทับ ห้องฉายพระฉายาลักษณ์ การดูแลจัดหาชุดครุยกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ถวายงาน ชุดครุยฉลองพระองค์ ทาหนังสือของ
มหาวิทยาลัยแจ้งอนุญาตการถ่ายภาพ ส่งรายชื่อช่างภาพ รายชื่อผู้เข้าเฝ้า ผู้ถวายงานในเขตหวงห้าม รายชื่อผู้
ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของของมหาวิทยาลัย รายชื่อผู้เข้าถ่ายภาพ จัดลาดับผู้เข้าเฝ้า ฯ กาหนดพื้นที่การเข้าเฝ้าฯ
ตรวจสอบผู้รับ-ส่งเสด็จภายในอาคารพิธี การจัดผู้เฝ้าประตูตามเส้นทางเสด็จ ตรวจสอบการแต่งกายและการเข้า
ออกในเขตหวงห้ามของผู้เข้าร่วมงาน การกาหนดสีโบว์ติดหน้าอกเพื่อระบุกิจกรรมบุคคลต่าง ๆ ในเขตพิธี
จัดเตรียมเงินทูลเกล้าฯ จัดหาของที่ระลึก และสิ่งของทูลเกล้าฯ ฝึกซ้อมผู้เข้าทูลเกล้าฯ มาลัยพระกร สูจิบัตร
ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานในภาพรวม เก็บรวบรวมจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ
จัดทาคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายประสานงานฯ และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่ม ๓ กำรจัดกำรอำหำร ที่พัก มีหน้าที่ ประสานรถรับส่งผู้มาปฏิบัติงานจากส่วนกลางและจังหวัด
ได้แก่ ราชองครักษ์ ส่วนล่วงหน้า ตารวจสันติบาล สานักพระราชวัง (ตารวจวัง กองพระราชพิธี) ทหารมหาดเล็ก
รักษาพระองค์ กองอานวยการรักษาความปลอดภัยทหาร ตารวจ สานักงานจังหวัดและผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ประสานการฝึกซ้อมรถขบวน และการเลี้ยงรับรอง
กลุ่ม ๔ กลุ่มโครงกำรส่วนพระองค์และผลิตภัณฑ์ชุมชน มีหน้าที่ ทาหนังสือ ประสานงาน แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด กองงานส่วนพระองค์ รวบรวมรายชื่อ บัตรและโบว์ประจาตัวผู้
แสดงผลิตภัณฑ์ในงาน การจัดห้อง และพื้นที่จัดแสดงสินค้า สิ่งของทูลเกล้าฯ ถวายของโครงการ บัตรนารถเข้า
ออกในงาน

๙

ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Responsibilities)
ฝ่ายประสานและบริหารจัดการ มีภาระงานในกลุ่มบริหารจัดการบัณฑิต ทาหน้าที่ประสานงานกลาง
จัดทาเอกสารติดต่อกับสานักราชเลขาธิการและหน่วยงานอื่น ได้แก่ การจัดทาหนังสือกราบบังคมทูลต่าง ๆ
ร่างพระราโชวาท ร่างกาหนดการ พิธีการ คากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี และ
ประสานงานและแจ้งรายละเอียดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง การจัดประชุมคณะทางานและการประชุมร่วม การรับรอง
ที่พัก อาหารกรมราชองครักษ์ ส่วนล่วงหน้า ตารวจสันติบาล กรมวัง กองพระราชพิธีและมหาดเล็กวัง และกอง
อานวยการรักษาความปลอดภัย ดูแลรับรอง จัดหารถรับส่ง อาหาร ที่พักสาหรับทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
การตกแต่งดอกไม้เขตพิธีหน้าแท่นประทับ ห้องฉายพระรูป ประสานและตรวจสอบภาพหมู่ของบัณฑิต ประสาน
การฝึกซ้อมรถขบวน
การทูลเกล้าถวายมาลัยพระกรและสิ่งของ การเลี้ยงรับรองทหาร ตารวจและ
ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนกลางในระหว่างช่วงวันงาน เก็บรวบรวมจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
และงานโครงการส่วนพระองค์

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกาหนดโครงสร้าง
ผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการอานวยการและคณะทางาน ดังนี้
ก. ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่วางแผน นโยบายการปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาแนะนา บริหาร
จัดการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ กากับการปฏิบัติงานของคณะทางานฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนพิธีการ โดย
มีอธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะบดี ผู้อานวยการสถาบัน สานัก เป็นกรรมการ
ข. คณะทางาน ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
๑) กลุ่มบริหารจัดการทั่วไป ประกอบด้วย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายห้องรับรองส่วน
พระองค์
๒) กลุ่มอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) กลุ่มบริหารจัดการบัณฑิต ประกอบด้วย ฝ่ายประสานและบริหารจัดการ ฝ่ายปริญญาบัตรและ
สูจิบัตร ฝ่ายจัดการบัณฑิต ฝ่ายบันทึกภาพ
๔) กลุ่มจัดการนักศึกษาและสวัสดิการ ประกอบด้วย ฝ่ายพิธีสงฆ์ ฝ่ายจัดการนักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการ
ฝ่ายปฐมพยาบาล
๕) กลุ่มการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน ประกอบด้วย ฝ่ายแผนและงบประมาณ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๖) กลุ่มต้อนรับและเลี้ยงรับรองประกอบด้วย ฝ่ายต้อนรับผู้บริหารและแขกที่มาร่วมงาน ฝ่ายจัดหาเงิน
ทูลเกล้าฯ ฝ่ายจัดเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงแสดงความยินดีหรืองานเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ

๑๐

แผนผังกำรดำเนินงำน ดังนี้
ตำรำง ๑ แผนผังขั้นตอนกำรดำเนินงำนในฝ่ำยประสำนงำนและบริหำรจัดกำร
อธิการบดี หรือ
ประธานคณะกรรมการอานวยการ

ประธานฝ่าย/รองประธานฝ่าย

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
และสถานที่

ข้อมูลเอกสาร
การเลีย้ งรับรอง อาหาร
ประสานงานและ
ที่พัก
การจัดประชุม
ฝ่ายอื่น ๆ และหน่วยงานภายนอก

โครงการส่วนพระองค์

กรมพัฒนาชุมชน

๑๑

บทที่ ๓ หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติ เทคนิคกำรปฏิบัติ ข้อควรระวัง
ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร
หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายประสานงานและบริหารจัดการ มีข้อควรระวัง ข้อปฏิบัติ ระเบียบ กฎเกณฑ์
แบบแผน ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ จารีตประเพณี ได้แก่ การใช้ภาษาและ
คาราชาศัพท์ที่ถูกต้อง ระเบียบข้อปฏิบัติตา่ ง ๆ ของกรมราชเลขานุการในพระองค์ สานักพระราชวัง
กรมราชองครักษ์ ตารวจสันติบาล มารยาทสากล ทักษะการเจรจา การจัดตกแต่งสถานที่ การจัดบุคคลเข้าเฝ้า
เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนได้นาเสนอแยกเป็นเรื่องๆ ตามลาดับการดาเนินงาน ดังนี้:-

กลุ่ม ๑ กำรจัดกำรเอกสำร
๑ กำรจัดทำหนังสือกรำบบังคมทูลขอพระรำชทำนในเรื่องต่ำง ๆ และเอกสำรประกอบ
การขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดาเนินในโอกาสใด ๆ มีแนวปฏิบัติและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาความเห็นถวาย ตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑) มหาวิทยาลัยทาหนังสือ (ครั้งที่ 1) ถึงราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเสด็จพระราชดาเนิน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้วจะมีหนังสือแจ้งกลับ
๒) ราชองครักษ์ สานักพระราชวัง กรมโยธาธิการและผังเมือง นายตารวจราชสานักประจาจะตรวจ
สถานที่และพิจารณาจัดทากาหนดการ
๓) กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดาเนินการเตรียมการรับเสด็จฯ ล่วงหน้าก่อนถึงวันเสด็จพระราชดาเนิน
๔) หากเป็นการขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดาเนินไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทางจังหวัดมีส่วนใน
การร่วมพิจารณา กล่าวคือ ต้องได้รับความเห็นชอบ และสนับสนุนจากทางจังหวัดด้วย ซึง่ การเสด็จฯ ในงาน
พระราชพิธี งานรัฐพิธี หรืองานที่มีการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ สานักพระราชวังจะออกหมายรับสั่งเป็น
งานเฝ้าฯ รับเสด็จฯ แต่งเครื่องแบบปกติ แต่ถ้างานนั้นเป็นงานที่เสด็จฯ ไปในเขตที่ตั้งกรมกองทหาร หรือค่าย
ทหาร ฐานทัพของทหาร หรือในกรณีที่จังหวัดนั้น ๆ เป็นที่ตั้งกรมกองทหาร ค่ายทหาร และฐานทัพ เป็นหน้าที่
ของฝ่ายทหาร และผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาจัดทหารกองเกียรติยศรับเสด็จฯ ตามระเบียบของ
กระทรวงกลาโหม
การขอพระราชทานในงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในมหาวิทยาลัยมีหลายประเภท เช่น
การพระราชทานปริญญาบัตร การเปิดอาคาร การบรรยายพิเศษ การพระราชทานเข็มหรือของที่ระลึก
ขอพระราชทานฉายพระฉายาลักษณ์ ในการจัดทาหนังสือร่างคากราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานต่าง ๆ
มีข้อกาหนดจากกรมราชเลขานุการในพระองค์ กาหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติหลายประการ ซึ่งต้องศึกษาข้อมูลให้
ละเอียดก่อน
หากมีการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาองค์พระประมุขของประเทศ หรือเชื้อพระวงศ์ ให้

๑๒

พิจารณาจาก
๑) สาขาวิชาที่ทรงริเริ่มหรือทรงเกี่ยวข้องด้วยมาก่อนแล้ว
๒) ความสาเร็จและความเป็นเลิศของสาขาวิชานั้นในมหาวิทยาลัยและเป็นที่ยอมรับใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
๓) มหาวิทยาลัยได้เปิดการสอนในสาขาวิชานั้นมาพอสมควร และไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สาหรับการ
ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
๔) เนื่องในวโรกาสพิเศษของแต่ละพระองค์
กรณีเป็นการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้นาหรือบุคคลสาคัญของต่างประเทศ ให้ประสานงานกับกระทรวงการ
ต่างประเทศเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ

หลักเกณฑ์และวิธีกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล รายละเอียดงานและกิจกรรม
๒) จัดทาร่างกิจกรรมและรวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือที่เสนอใหม่
๓) เสนอผู้บังคับบัญชา กรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
๔) ส่งเรื่องไปกองการในพระองค์ กรมราชเลขานุการในพระองค์ สานักพระราชวัง พร้อมรายละเอียดงาน
ก่อนไม่น้อยกว่า ๙ เดือน
๕) รับเรื่องตอบกลับ ผลการขอพระราชทาน
๖) ดาเนินการตามขั้นตอนพิธีต่อไป

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) ในการเสนอเรื่องต่าง ๆ ต้องศึกษารายละเอียด มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และควรมีการหารือ สอบถาม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองงานส่วนพระองค์ก่อนว่าสมควรเสนอเรื่องไปหรือไม่ โดยเฉพาะเป็นเรื่องที่ยังไม่
เคยขอมาก่อน เพราะอาจมีแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
๒) เอกสารที่ส่งไปกองการในพระองค์ กรมราชเลขานุการในพระองค์ สานักพระราชวัง มีขนาด ดังนี้
ร่างกาหนดการใช้อักษรสารบรรณ ขนาด ๑๘ p คากราบบังคมทูลฯ ขนาด ๒๐ p และต้องส่งไฟล์ข้อมูลไปด้วย
เอกสารที่เป็นการถ่ายเอกสารต้องสะอาดเรียบร้อย ไม่มีรอยขอบ
๓) ใช้ภาษาให้ถูกต้อง สั้น กระชับ ชัดเจน ตรวจสอบคาราชาศัพท์ให้ถูกต้อง

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร
๑) หนังสือขอพระราชทาน ส่งไปราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว
ครั้งที่ 1 ให้แจ้งรายละเอียดการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลขอ และร่างกาหนดการ ร่างคา
กราบบังคมทูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑๓

ที่ อว ๐๕๒๙/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๕ ตาบลเมืองศรีไค
อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรียน ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างกาหนดการ
๒. คากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
๓. ร่างพระราโชวาท
๔. ประวัติอธิการบดี
ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสาหรับปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๓,๑๐๐ คน ระดับปริญญาโทจานวน ๑๕๐ คน และระดับ
ปริญญาเอก จานวน ๑๐ คน รวมจานวนที่สาเร็จการศึกษา ๓,๒๖๐ คน
ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ดังนี้
๑. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
และให้ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ในเดือนธันวาคม
๒๕๖๒ หรือวันและเวลาใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
๒. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ช่างภาพเข้าบันทึกภาพ บันทึกวิดีทัศน์

๑๔

และถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
๓. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะบุคคลเข้า
เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๔. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร จานวน ๓ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี
พระบาท และการจะควรมิควรประการใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน
นางภูษณิศา นวลสกุล ฝ่ายประสานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๓๑๓๑
มือถือ ๐ ๙๗๙ ๙๓๙ ๕๙๔
อีเมล์ pusanisa.n@ubu.ac.th

๑๕

๒) กองกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะแจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ดังนี้

๑๖

๑๗

๓) เมื่อได้รับหมายจากกองการในพระองค์แล้ว มหาวิทยาลัยต้องจัดทารายละเอียด ร่างกาหนดการ
คากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ร่างพระราโชวาท และส่งเอกสาร ครั้งที่ 2 ภายวันที่

๑๘

กาหนด ดังนี้

ที่ อว ๐๕๒๙/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๕ ตาบลเมืองศรีไค
อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งเอกสารงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรียน ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว
อ้างถึง หนังสือที่ รล ๐๐๐๒.๓/... ลงวันที่ .. .... ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างกาหนดการ
๒. ร่างพระราโชวาท
๓. คากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ด้วย พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา.................................. ในวัน
...................................................... นั้น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอนาส่งร่างพระราโชวาท คากราบบังคมทูล ร่างกาหนดการและ
จานวนผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
และการจะควรมิควรประการใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ขอแสดงความนับถือ

๑๙

กำรจัดทำเอกสำรประกอบ
(ร่ำงกำหนดกำร คำกรำบบังคมทูล ร่ำงพระรำโชวำท สถำนที่ ประวัติผู้ลงนำม)
การจัดทาร่างกาหนดการ คากราบบังคมทูล และร่างพระราโชวาท ต้องมีการรวบรวมกิจกรรม งานที่
มหาวิทยาลัยจะเสนอขอให้แต่ละปี ควรมีการกาหนดแผนไว้ก่อนล่วงหน้า เช่น จานวนคน คณะสาขา จะมีการเปิด
อาคาร เปิดป้าย ปลูกต้นไม้ พระราชทานเข็ม ทูลเกล้าถวายเงิน เพราะจะมีรายละเอียดเพื่อกาหนด ขั้นตอนงาน
ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เกีย่ วข้องทุกคน ทุกฝ่ายปฏิบัติ ไม่ข้ามขั้นตอน และสามารถดาเนินงานได้ครบถ้วน

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) รวบรวมข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
๒) การจัดทาเอกสารครั้งที่ ๑ ใช้คาราชาศัพท์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เอกสารครั้งที่ ๒ ใช้คาราชา
ศัพท์ผู้เสด็จแทนพระองค์
๓) จัดทาร่างกาหนดการ เสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อตรวจสอบ ครอบคลุม
ครบถ้วน และมีมติเห็นชอบ
๔) แนบเอกสารที่สมบูรณ์ไปพร้อมกับหนังสือนาส่งและส่งไฟล์เอกสารทางอีเมล์

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) ต้องคานึงถึงเส้นทาง ขั้นตอนก่อนหลัง ความเหมาะสมกับเวลา สถานที่ การถวายความปลอดภัย และ
สมพระเกียรติ
๒) ต้องพร้อมรับหากมีกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที
๓) ตรวจสอบการใช้ภาษา คาราชาศัพท์ให้ถูกต้อง
๔) ศึกษาเอกสาร ข้อมูล ตัวอย่างจากแหล่งต่าง ๆ และธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และประสานกับกอง
พระราชพิธี สานักพระราชวัง

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

๒๐

ร่ำง
กำหนดกำร
พระบำทสมเด็จ พระวชิรเกล้ำ เจ้ำอยู่หัว
เสด็จพระรำชดำเนินไปพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
อำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี
วัน.. ที่ .. ธันวำคม ๒๕๖๒
......................................
เวลา

น.

เวลา

น.

เวลา

น.

- พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยาน กองบัญชาการ
กองทัพอากาศ
- รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑
จังหวัดอุบลราชธานี
- เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัด
อุบลราชธานี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
อุบลราชธานี แม่ทัพภาคที่ ๒ ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ๓
ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ และข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ
- นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัย
ข้อพระกร
- ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๑

เวลา

น.

- รถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
(รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อธิการบดี และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ
- ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา และผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้าฯ
ถวายมาลัยข้อพระกร
- เสด็จเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
- เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง
- ทรงฉลองพระองค์ครุย
- ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดที่ระลึก
- เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
- ทรงคม
- ประทับพระราชอาสน์
- ผู้แทนบัณฑิต เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายฯ สูจิบัตร
- นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุผู้สาเร็จการศึกษาเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร (จานวน .. รูป)
- ประทับพระราชอาสน์
- อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์ (จานวน .. คน) และเบิกผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล
(จานวน .. คน)
- พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ์ และพระราชทานรางวัลรัตโนบล (ตามลาดับ)
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

๒๒

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กราบบังคมทูลเบิกผู้สาเร็จการศึกษาดุษฎี
บัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จานวน
๑๖๐ คน)
- พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร
ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต (ตามลาดับ)
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ
คณะพยาบาลศาสตร์ กราบบังคมทูล เบิกผู้สาเร็จการศึกษาเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร (จานวน ๑,๕๐๐ คน)
- พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา (ตามลาดับ)
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง
(ประมาณ ๑๐ นาที)
- เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- ประทับพระราชอาสน์
- ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม กราบบังคมทูล
เบิกผู้สาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
(จานวน ๑,๖๐๐ คน)
- พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา (ตามลาดับ)
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคาปฏิญาณ
- พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว พระราชทานพระ
บรมราโชวาท
(จบพระบรมราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- เสด็จฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ

๒๓

- เสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระบรมฉายาลักษณ์
- ฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
คณะทางาน (จานวน ๓ ชุด)
- นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลฯ เบิกอธิการบดี และคณะ
บุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตาม
พระราชอัธยาศัย (จานวน ๓๐ คน)
- เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง
- ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน (เป็นการส่วนพระองค์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจัดถวาย)
- เสด็จออกจากห้องรับรอง
เวลา

น.

เวลา

น.

- ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑
จังหวัดอุบลราชธานี
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ กลับ

การแต่งกาย - ข้าราชการในพื้นที่ เครื่องแบบปรกติขาว
- ข้าราชการในพระองค์ เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
...............................................

เมื่อตรวจพื้นที่และประชุมจัดทากาหนดการแล้ว มหาวิทยาลัยจะเสนอกาหนดการเสด็จแทนพระองค์ ไปถึงราช
เลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ดังนี้

๒๔

ร่ำง
กำหนดกำร
พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วัน.. ที่ .. ธันวาคม ๒๕๖๒
......................................
เวลา ๐๗.๐๐ น.

เวลา ๐๗.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ น.

เวลา ๐๘.๔๕ น.

- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
- รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี
- เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี
แม่ทัพภาคที่ ๒ ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ๓ และผู้บังคับการกองบิน ๒๑
เฝ้าฯ รับเสด็จ
- นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
- ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
(ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร/ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที)
- รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

๒๕

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อธิการบดี
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ
- ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทน
นักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
- เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง
- ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย
- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
- เสด็จออกจากห้องรับรอง
- เสด็จเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
- ทรงคม
- ประทับพระราชอาสน์
- ผู้แทนบัณฑิต เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
- นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- อธิการบดี ผู้แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาล
ศาสตร์
กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จานวน ๑,๖๕๐ ราย)
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต (ตามลาดับ)
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- เสด็จออกจากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง (ประมาณ ๑๐ นาที)
- เสด็จออกจากห้องรับรอง
- เสด็จเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
- ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร (จานวน ๑,๕๐๐ ราย)
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๖

เวลา ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๑๕ น.
การแต่งกาย

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (ตามลาดับ)
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคาปฏิญาณ
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท
(จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- เสด็จฯ ไปหน้าเครื่องนมัสการ
- ทรงคม
- เสด็จออกจากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- เสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์
- ฉายพระฉายาลักษณ์กับคณะผู้บริหารและคณะทางาน (จานวน ๒ ชุด)
- นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกอธิการบดี และคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ
ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย (จานวน ๒๕ ราย)
- เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง
- เสด็จเข้าห้องรับรอง
- ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
- ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย
- เสวยพระกระยาหารกลางวันเป็นการส่วนพระองค์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัด
ถวาย)
- เสด็จออกจากห้องรับรอง
- เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม
- ข้าราชการในพื้นที่ แต่งเครื่องแบบปกติขาว.
- ข้าราชการในพระองค์ แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง.

๒๗

คากราบบังคมทูล
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วัน.. ที่ .. ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
……………………………………..
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ ฝ่าละออง
ธุลีพระบาท ในนามของมหาวิทยาลัยและผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในที่นี้ รู้สึกสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดาเนินมาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๒๘ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ ยังความปลาบปลื้มโสมนัสและเป็นสิริมงคล แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษา ตลอดจนพสกนิกรทีเ่ ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จ ในวันนี้
บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท พระราชทานปริญญาบัตร ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและผู้แทนจะได้กราบ
บังคมทูล ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา และผู้เข้าร่วมงานสืบไป
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

๒๘

คากราบบังคมทูล
.....................................................................
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วัน.. ที่ .. ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
……………………………………..
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ................................................. อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เบิกพระสงฆ์ผู้สาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จานวน .. รูป
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
จานวน .. คน และอนุมัติรางวัลรัตโนบล ประจาปี ๒๕๖๒ จานวน .. คน
บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ดังนี้
ชื่อปริญญา...................................................ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ........................................
ชื่อปริญญา...................................................ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ........................................
รางวัลรัตโนบล
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ........................................
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ........................................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

๒๙

คำกรำบบังคมทูล
................................................................
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
วัน.... ที่ .. ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

……………………………………..
ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูล ทรงทรำบฝ่ำละอองพระบำท
ข้าพระพุทธเจ้า .............................................อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอพระราชทานกราบบังคมทูล เบิกดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร ดังนี้
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
.................... ........................
.................... ........................
.................... ........................
.................... ........................
.................... ........................
.................... ........................
.................... ........................

๓๐

คำกรำบบังคมทูล
ศำสตรำจำรย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นำยกสภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
เบิกผู้บริหำรและผู้มีอุปกำรคุณเข้ำเฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยเงินและสิ่งของ
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕..
ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
วัน.. ที่ .. ... พ.ศ. ๒๕..
……………………………………..

ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูล ทรงทรำบฝ่ำละอองพระบำท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสที่ ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดาเนินมา
ทรงงาน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน
พระราชานุญาต เบิกผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และผูม้ ีอุปการคุณเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย
เงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม

๓๑

การจัดทาร่างพระบรมราโชวาท มหาวิทยาลัยจะจัดทาร่างนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพิจารณา โดยมีหลักการ
สามส่วน ได้แก่ ส่วนนาแสดงความยินดี ส่วนเนื้อหาพระบรมราโชวาท และส่วนสรุปอวยพร

- ร่าง พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕..
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วัน.. ที่ .. ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

-----------------------------------ข้าพเจ้า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจาปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน
ที่ได้รับเกียรติและความสาเร็จ.
ผู้เป็นบัณฑิต ถือว่าเป็นผู้มีทั้งความรู้และความคิด ด้วยได้ผ่านการศึกษาอบรม
วิชาการขั้นสูงมาเป็นอย่างดี. ความรู้และความคิดดังกล่าว เป็นอุปกรณ์อย่างสาคัญสาหรับใช้
ปฏิบัติงาน แต่ก็จาเป็นต้องมีความคิดในการแก้ไขปัญหาในอนาคต จึงจะทาให้เกิดผลสาเร็จ
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและการปฏิบัติงานได้อย่างเท่าทัน. ดังนั้น บัณฑิตต้องใช้ความรู้ความคิด
ในการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้านว่าควรใช้วิธีการ
ใดปฏิบัติแก้ไขปัญหา. อีกประการหนึ่ง คือบัณฑิตควรจะดารงรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อจะ
ได้ประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายให้เป็นประโยชน์ในการทางาน. ในโอกาสที่บัณฑิตจะได้
ออกไปทางานจึงขอให้แต่ละคนพิจารณาเรื่องนี้ให้เข้าใจ จะได้สามารถนาความรู้ความคิดไปใช้ให้
เหมาะสมถูกต้อง เพื่อให้กิจการงานทุกอย่างที่ทาดาเนินลุล่วงไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล
สมบูรณ์.
ข้าพเจ้า ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน
ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในงานนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน.

๓๒

ก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรฝ่ายประสานและบริหารจัดการจะไปรับพระราโชวาทจาก
สานักพระราชวัง เพื่อนามาสาเนาและเผยแพร่ ลักษณะพระราโชวาท ดังนี้

๓๓

กำรจัดทำประวัติผู้ลงนำม

ประวัติผู้ลงนำม

รูปถ่ำย ๒ นิ้ว

๑. ชื่อ-ชื่อสกุล :
๒. วัน เดือน ปี เกิด :
๓. สถำนที่ติดต่อ
สถำนที่งำน : เลขที่ ๘๕ หมู่ ๔ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมารค อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
บ้ำนพัก : เลขที่ ...
ถนน...
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๓๖๑๔
มือถือ ....
โทรสาร ๐ ๔๕๒๘ ๘๓๘๔
Email :
๔. ประวัติกำรศึกษำ
๔.๑ พ.ศ. .... ปริญญาเอกสาขาวิชา...
จาก...
ประเทศ...
๔.๒ พ.ศ. .... วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา...
จากมหาวิทยาลัย...
๔.๓ พ.ศ. .... เภสัชศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัย...
๕. ประวัติกำรทำงำน
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๓
คณบดีคณะ... มหาวิทยาลัย...
พ.ศ. ๒๕๔๘
รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ คณะ... มหาวิทยาลัย...
พ.ศ. ๒๕๔๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะ... มหาวิทยาลัย...
๖. เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

๓๔

๒. กำรจัดประชุมร่วมและกำรตรวจพื้นที่
การประชุมร่วมและการตรวจพื้นที่ หมายถึง การประชุมของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในงานพิธี ทั้งเจ้าของงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น ทหาร ตารวจ กองบิน ตชด. สานักงานวัฒนธรรม การไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์
เทศบาล และหน่วยงานจากส่วนกลาง ได้แก่ กรมราชองครักษ์ กองพิธีการ สานักพระราชวัง กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ส่วนล่วงหน้า นายตารวจราชสานักประจา หน่วยเฉพาะกิจ ๙๐๔ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เพื่อ
ตรวจความพร้อมของสถานที่เสด็จ จัดทากาหนดการร่วมกัน รวมทั้งประชุมชี้แจง ขั้นตอนการดาเนินงาน
การประชุมร่วมนี้ จะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะ หน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ประมาณ ๘๐-๑๐๐ คน
โดยจะมีหนังสือเป็นวิทยุทหารแจ้งมายังจังหวัด แล้วสานักงานจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อ
ประชุมและตรวจพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) ประสานวันประชุม
๒) จัดห้องประชุมตามแนวปฏิบัติ (ตามแผนผัง)
๓) จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมและรายงานความพร้อมของมหาวิทยาลัย
๔) รับคณะประชุมที่ กองบิน ๒๑ (ใช้รถตู้ ๓ คัน) ไปตรวจพื้นที่ก่อน แล้วมาประชุม
๕) บันทึกการประชุมและจัดทารายงานการประชุม

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) การทาวาระและรายการประชุมจะมีลักษณะเฉพาะ ต่างไปจากการประชุมตามระเบียบสารบรรณ และ
เพื่อบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน
๒) ชื่อ ยศ ตาแหน่ง ต้องเขียนให้ถูกต้อง
๓) ในวันประชุมจะมีการประสาน การนัดหมายงานต่าง ๆ ล่วงหน้า

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร
๑) การจัดแผนผังผู้เข้าประชุม
๒) วาระการประชุม

๓๕

แผนผังกำรจัดที่นั่งประชุมร่วมเพื่อเตรียมกำรรับเสด็จ
พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
อธิกำรบดี

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

รำชองครักษ์

ประธาน
๑.รองอธิการบดี

๑. สำนักพระรำชวัง

๒.ฝ่ายประสานงาน

๒. กรมโยธำธิกำร

๓.ฝ่ายสถานที่

จอภาพ

๔.ฝ่ายห้องรับรองฯ
๕.ฝ่ายพิธีการ
๖.ฝ่ายจัดการบัณฑิต

ดอกไม้/

๗.ฝ่ายปริญญาบัตร

ต้นไม้

๓. กรมรำชองครักษ์
ส่วนล่วงหน้ำ
๔. ตำรวจรำชสำนัก
ประจำ นรป.
๕. หน่วยเฉพำะกิจ ๙๐๔
๖. กองทัพภำค ๓
๗. มทบ. ๒๒

๘.ฝ่ายถ่ายภาพ

๘. ตร. จว. อบ.

๙.ฝ่ายรักษาควาปลอดภัย
๑๐.ฝ่ายต้อนรับ

๙. ตำรวจทำงหลวง
อบ.
๑๐. กองบิน ๒๑

๑๑.ฝ่ายคอมพิวเตอร์

๑๑. ตชด.

๑๒.ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๑๒. สันติบำล

๑๓.ฝ่ายปฐมพยาบาล
๑๔.ฝ่ายประสานงานฯ

13. สนง. จังหวัด
จอภำพ

ม
๑. จัดที่นั่งด้า๒)
นหลัวาระการประชุ
งทั้ง ๒ ฝั่ง เพิ่ม ม๒/รายงานการประชุ
แถว
๒. อาหารว่างให้บริการในห้อง ไม่ต้องรอ แต่กันสาหรับกลุม่ ที่ไปตรวจพื้นที่ไว้ด้วย/ เตรียมผ้าเย็นเช็ดมือตอนตรวจพื้นที่ให้ด้วยกับ
น้าเปล่า
๓. อาหารกลางวัน (ถ้ามี) จัดแยกห้อง VIP ๒ ห้อง

๓๖

รำยงำนกำรประชุมเพื่อเตรียมกำรรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗
วันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๑๑.๐๐ น. ห้องบอลลูม ชั้น ๒
อำคำรเทพรัตนสิริปภำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
------------------------------------------ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดการประชุม และเชิญ ผู้แทนกรมราชองครักษ์ ชี้แจงการดาเนินงาน
ผู้แทนกรมราชองครักษ์ ชี้แจงการดาเนินงานตามหมายการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ๔
จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี นครพนม มหาสารคาม และขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหมายแรก
ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่องร่ำงกำหนดกำร
หัวหน้าฝ่ายพิธีการ สานักพระราชวัง ชี้แจงกาหนดการเสด็จถึง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา ๐๙.๑๕ น. และมีขั้นตอนพิธีการ สิ่งของเครื่องใช้ ดังนี้
สิ่งที่สานักพระราชวังจะเตรียมมาให้ ได้แก่ ที่ประทับสาหรับองค์ประธานบริเวณเวทีและบริเวณ
ฉายพระรูป โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะลงพระนาม
สิ่งที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องเตรียม ได้แก่
๑. ห้องประทับพักส่วนพระองค์
๒. สมุด ปากกาลงพระนาม
๓. วงดุริยางค์ เครื่องเสียง ไมโครโฟนสาหรับกราบบังคมทูล โต๊ะวางของที่ระลึก
๔. ร่างคากล่าวบังคมทูลส่งให้กองพระราชพิธีก่อนวันงานหรือวันงานช่วงเช้า
๕. ประสานงานกับจังหวัดเรื่องการจัดที่นั่งสาหรับผู้ตามเสด็จ
๖. จัดทาแผนผังการฉายพระรูปทั้ง ๒ ชุด และแจ้งให้ผู้ร่วมฉายพระรูปได้ทราบ และ
ซักซ้อมการถ่ายรูป การเข้าเฝ้ารับของที่ระลึกและการทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของให้ดาเนินการตามที่กาหนดแต่จะไม่
ปรากฏในกาหนดการนี้ การถ่ายภาพให้จัดทาแผนผังผู้เข้าถ่ายภาพ และแจ้งผู้เข้าถ่ายภาพให้มาซ้อม หากไม่มา
ซ้อมให้ถือว่าสละสิทธิ์
๗. อันเชิญพระพุทธนวรราชบพิตร และจัดโต๊ะหมู่บูชาให้แล้วเสร็จก่อน ๒ ชั่วโมง
๘. นิมนต์พระสงฆ์ จานวน ๕ รูป (อาจจะใช้ ๑ ชุดหรือ ๒ ชุด ก็ได้) จัดเตรียมเครื่องไทย
ธรรม ของรับรองพระสงฆ์ และรายชื่อพระสงฆ์ให้จังหวัดทราบ
ทั้งนี้กองพระราชพิธีจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ก่อนเวลา ๒ ชั่วโมง และจะเข้ามาทาการซักซ้อม
ขั้นตอนพิธีตา่ ง ๆ ก่อนวันงานเป็นระยะเวลา ๒ วัน หากมีข้อสงสัยสอบถามกองพระราชพิธี
หรือของสิ่งของเพิ่มเติม โทร ๐๒- ๒๒๑ – ๐๘๗๓

๓๗

ผู้แทน กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้างพลับพลาพิธี และ
การประดับธงชาติ ธงพระนามาภิไธย และธงสีประจาพระองค์ ตามที่เคยปฏิบัติ ให้มหาวิทยาลัยจัดทาราวบันไดสูง
๙๐ เซนติเมตร ที่กลางบันไดทางขึ้นแท่นที่ประทับ และให้ทาที่วางพระบาทเอียง ๓๐ องศา ใต้แท่น
สาหรับการถ่ายภาพที่จัดเป็น ๓ แถว ตาแหน่งผู้ถ่ายที่เหมาะสม สวยงาม คือ ๔- ๕- ๖ โดยให้
แถวหน้านั่งแท่น แถวสองนั่งเก้าอี้ และแถวสามยืน
ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องกำรถวำยควำมปลอดภัย
ผู้แทนกรมราชองครักษ์ ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ มอบหมายการถวายความปลอดภัยร่วมให้กับ
มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ในการจัดตั้งกองถวายความปลอดภัย ทั้ง ๒ พื้นที่ คือ กองบิน ๒๑ และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบดาเนินการจัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายตารวจราชสานักประจา ชี้แจงเกี่ยวกับขบวนรถ และให้ตารวจภูธรจังหวัด ตารวจทางหลวง
รับผิดชอบกาหนดเส้นทางหลัก เส้นรอง เส้นทางฉุกเฉิน จากกองบิน ๒๑ ถึงมหาวิทยาลัย เส้นทางเสด็จต้อง
สะดวก ปลอดภัย และสมพระเกียรติ สิ่งที่ต้องระมัดระวังในเส้นทางเสด็จ กรณีฝนตก แผ่นป้ายโฆษณา คน สัตว์
เดินข้ามถนน ยานพาหนะ ควันไฟต่าง ๆ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ โทร. ๐๖๑-๙๕๔-๖๑๙๑
ทั้งนี้ เส้นทางเสด็จเข้าออกมหาวิทยาลัยจะใช้ประตูหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
นายทหารรักษาความปลอดภัยประจากรมราชองครักษ์ แจ้งเรื่องดังนี้
๑) รถพระที่นั่งจะนามาจากกรุงเทพมหานคร
๒) ขอให้จังหวัดเตรียม รถพระที่นั่งสารอง ๑ คัน (ไม่ต้องติดหมายเลข) รถเก๋ง ๗ คัน รถตู้ ๒ คัน
โดยรถเก๋งและรถตู้ขอให้ติดหมายเลยอารบิค 1-9 ไว้ทุกคัน รถทุกคันเตรียมพร้อมก่อนเวลา ๒ ชั่วโมงเพื่อรับการ
ตรวจจากส่วนล่วงหน้า
๓) เตรียมรถสารวจส่วนล่วงหน้า รถเก๋ง ๑ คัน รถตู้ ๓ คัน ติดป้ายว่าส่วนล่วงหน้า ๑-๔ พร้อม
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.
๔) สาหรับคนขับรถในขบวนแต่งกายด้วยชุดปกติขาว เป็นทหารหรือตารวจชั้นสัญญาบัตร มี
ความพร้อมและฝึกซ้อมการขับรถก่อน
๕) มีการบารุงรักษารถให้เรียบร้อย เติมน้ามันเต็มถัง
๖) สาหรับแผนรักษาความปลอดภัยของให้กองอานวยการร่วมจัดทาแผนการถวายความ
ปลอดภัยส่งมาให้กรมราชองครักษ์ทั้งหมด ๕ ชุด ก่อนวันงาน ๕ วันทาการ
๗) แผนการป้องกันอัคคีภัยเป็นหน้าที่ของกองอานวยการร่วม จัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้พร้อม
๘) แผนการป้องกันไฟฟ้าดับของให้มหาวิทยาลัยจัดทาและขอให้เตรียมรถไฟฟ้าสารองไว้
๙) กรณีเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจของให้จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยและเตรียมเส้นทางปลอดภัยในการ
ออกนอกพื้นที่นั้น ๆ
๑๐) จัดเตรียมรถพยาบาลที่ตามเสด็จในขบวน อุปกรณ์ฉุกเฉินและบุคลากรประจาขบวนตลอด ขอให้
เพิ่มมาตรการคัดกรองไข้หวัด

๓๘

๑๑) ให้มหาวิทยาลัยจัดทาบัตรแยกประเภทบุคคลให้ชัดเจน และแจ้งรายละเอียดให้กองอานวยการ
ร่วมให้ทราบ
๑๒) ช่างภาพของมหาวิทยาลัย อนุญาตให้มีภาพนิ่ง ๒ คน ภาพวิดีโอ ๑ คนที่ตามบันทึกภาพจนเสร็จ
พิธีได้ หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่เพียงพอให้กาหนดเพิ่มโดยให้อยู่ประจาจุดได้
๑๓) ความปลอดภัยด้านสถานที่ พื้นที่ที่ต่างระดับ ต้องติดสติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงให้ทรงเห็นได้ชัดเจน
ห้องน้า ติดกันลื่นทั้งหมด
๑๔) ระวังสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
๑๕) สิ่งของทูลเกล้าฯ ถวาย ต้องติดสติ๊กเกอร์ รายชื่อและที่อยู่ของคนถวายทุกชิ้น และต้องได้รับการ
ตรวจทุกชิ้น ก่อนห่อ
๑๖) ห้ามนากระเป๋า กล้อง โทรศัพท์ เข้าในอาคาร กรณีอยู่นอกอาคารให้ระวังระวังการถ่ายภาพที่มี
ตัวเองเป็นหลักแล้วให้พระองค์เป็นฉากหลัง เป็นการไม่บังควร
๑๗) กรณีพบสิ่งของผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัย รีบแจ้งกองอานวยการร่วมทันที การติดบัตรแสดงตน
หากใครไม่ติดบัตรไม่ให้เข้าในเขตพิธี
๑๘) มีราชองครักษ์ แต่งกายชุดสากล เข้าพื้นที่ของเวลาจริง สามารถติดต่อสอบถามงานถวายความ
ปลอดภัยได้ที่ ๐๖๑-๕๓๒-๖๕๑๙
ผู้แทน ร ๑ พัน ๔ รอ แจ้งการถวายพระเกียรติยศ จะแบ่งการปฏิบัติหน้าที่ ๒ ส่วน จานวน
กาลังคนทั้งสิ้น ๓๕ นาย ประกอบด้วย ชุดที่ ๑ ชุดยามถวายพระเกียรติ แต่งกายชุดพระราชทาน ชุดที่ ๒ ชุด
ปฏิบัติการตามเสด็จ แต่งกายชุดปกติกากีคอพับแขนยาว พื้นที่วางกาลังในเขตพื้นที่ชั้นใน โดยจะเข้าพื้นที่ก่อน
เสด็จ ๓ ชั่วโมง ขอให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมรถรับส่งสนามบินถึงมหาวิทยาลัย และที่พัก ๑ คืน
ผู้แทนกองทัพภาค ๓ แจ้งเรื่องการตั้งกองอานวยการรักษาความปลอดภัย และมอบหมายการตั้ง
กองอานวยการรักษาความปลอดภัยแก่ มทบ. ๒๒
ผู้แทน กองอานวยการร่วม การตั้งกองอานวยการร่วมโดยมอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ ๒๒
จัดตั้งกองอานวยการรักษาความปลอดภัยประจาพื้นที่ ๒ พื้นที่ และจัดทาแผนการปฏิบัติ และประชุมเตรียมความ
พร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า จะร่วมกับ มทบ.๒๒ ร่างแผนงานปฏิบัติการรักษา
ความปลอดภัยต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องตอบข้อซักถำม ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงใย
ผู้แทนกรมราชองครักษ์ ชี้แจงว่า เพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ยังทรงงานอยู่ ทาให้ต้องมีการปรับรูปแบบการรับเสด็จ การฝึกซ้อมบัณฑิต
ควรฝึกให้เข้ารับในความเร็วอัตรา ๓๐-๓๑ คนต่อนาที และขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบแก้ไขพื้นที่ต่างระดับ
บันได ให้จัดทาติดแถบสีให้เห็นได้ง่าย จัดทาบันได ราวบันไดให้แน่น มั่นคง และให้เข้มงวดการถวายความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะบุคคลเข้าออก

๓๙

ระเบียบวำระที่ ๕ ประธำนสรุปกำรประชุมและปิดกำรประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานที่ประชุม กล่าวสรุปว่า ขอให้ทุกฝ่ายดาเนินการตามภารหน้าที่ที่
รับผิดชอบและสามารถสอบถามได้ตามเบอร์ที่ได้แจ้งไว้ โดยเน้นย้าเรื่องช่างภาพตามเสด็จขอให้เป็นไปตามที่
กาหนด และความปลอดภัยของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นพรม ยึดให้ดึง มั่นคง เส้นทางเสด็จขอให้ตรวจสอบ ติด
สติ๊กเกอร์ให้ชัดเจน ขอให้ทางโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมและจัดหารถพยาบาลไว้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้
ร่วมกันถวายความปลอดภัยแก่พระองค์ท่านในครั้งนี้แล้วปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
(นางอรอุมา หล่าบรรเทา)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายประสานและบริหารจัดการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางภูษณิศา นวลสกุล)
รองประธานฝ่ายประสานและบริหารจัดการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

๔๐

ก่อนกำรประชุม จะมีกำรตรวจพื้นที่ (ให้จัดวำงแท่นที่ประทับให้แล้วเสร็จก่อนกำรมำตรวจ)

๔๑

กำรจัดประชุมร่วม

๔๒

๔๓

๔๔

๓. กำรจัดทำเอกสำรส่งกองอำนวยกำรรักษำควำมปลอดภัย
ในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะเปิดกองอานวยการรักษาความปลอดภัยเวลาประมาณ ๐๗.๐๐
นาฬิกา หน่วยงานต่าง ๆ จะมาประชุม ซักซ้อม ซักถาม ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจะส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมประชุม และฝ่ายประสานและบริหารจัดการจะทาบันทึกส่งเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ
อนุญาตให้ถ่ายภาพ รายชื่อช่างภาพของบริษัทและรายชื่อช่างภาพของมหาวิทยาลัย แผนผังภายใน เส้นทางเสด็จ
รายชื่อผู้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกรและสิ่งของ รายชื่อผู้รับส่งเสด็จในเขตหวงห้าม (ด้านหน้าห้อง
รับรองส่วนพระองค์ ถึง กอ.) รายชื่อพระสงฆ์ในงาน รายชื่อผู้มาแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบภาคผนวก)

กลุ่ม ๒ กำรจัดกำรเข้ำเฝ้ำและถวำยงำน
๑. กำรตกแต่งสถำนที่ในอำคำรและภำยในเขตพิธี
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะตกแต่งเขตพิธี บริเวณที่ประทับ ด้านหน้าอาคารก่อนวันเสด็จประมาณ ๕๗ วัน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องประสานงานจะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ แท่นและอาสนสงฆ์ โครงไม้ติดผนัง
หากไม่มีให้แจ้งขอสนับสนุนในวันประชุมร่วม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) การติดริ้วธง ตามเส้นทางเสด็จในปี ๒๕๖๐ มีการปรับลาดับการตั้งธงใหม่ ให้เริ่มจาก ธง วปร.
ธง สธ และธงชาติ ตามลาดับ ทั้งเส้นทางไปและกลับ และธงพระนามาภิไธยย่อ สธ ให้ใช้ตามแบบได้แก่ พื้นสีม่วง
ตัวอักษร ส สีม่วงเข้ม ตัวอักษร ธ สีขาว
๒) ชายธงต้องอยู่สูงระดับเหนือศรีษะ
ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
เมื่อมองจากด้านล่างเวทีขึ้นไป ต้องตั้งแท่นที่ประทับและธงหลังที่ประทับให้อยู่ตรงกันกลางเวที
ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

๔๕

กำรตกแต่งหน้ำอำคำรพิธี และนอกอำคำร

ตกแต่งหลังที่ประทับด้วยธงปรมำภิไธย และพระนำมำภิไธย

๔๖

๔๗

ตกแต่งหลังที่ประทับห้องถ่ำยภำพ

๔๘

ตกแต่งรอบภำยในหอประชุมและหน้ำเวทีด้วยผ้ำ

๔๙

๒. กำรจัดแท่นที่ประทับ กำรตกแต่งดอกไม้เขตพิธี หน้ำที่ประทับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) สานักพระราชวังได้กาหนดรูปแบบและขนาดแท่นที่ประทับ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
๒) การจัดดอกไม้หน้าแท่นที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะใช้ดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นฉุนรุนแรง
เบื้องขวาของพระหัตถ์ จะเป็นด้านที่ถ่ายภาพ การตกแต่งดอกไม้ด้านนี้จึงไม่ควรจัดให้สูง เพราะจะทาให้บังการเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร
๓) การจัดดอกไม้ในห้องถ่ายภาพ ให้จัดด้านหลังของฉาก ให้ระวังอย่าให้ตกหรือล้ม
๔) การเลือกมาลัยพระกร ให้เลือกมาลัยที่มีลวดลายละเอียด สวยงาม ไม่มีเข็มแหลมคม เลือกดอกไม้ที่ไม่
อุ้มน้ามาก หากมาลัยเปียกชื้น ควรใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูซับให้แห้งก่อนการทูลเกล้าฯ ถวาย ควรเลือกสีมาลัย
พระกรให้เหมาะสม

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) แท่นที่ประทับที่จัดทาใหม่ของมหาวิทยาลัยเป็นกล่องต่อกัน ๑๒ กล่อง แยกบันไดสองข้าง เพื่อให้
สะดวกในการจัดเก็บ การต่อกล่องจะมาหมายเลขการวางแต่ละจุดอธิบายไว้ที่ตัวกล่อง
๒) ขนาดของแท่นที่ประทับ กว้าง ๔ เมตร ลึก ๓ เมตร สูง ๕๐ เซนติเมตร หากมีพระองค์อื่นตามเสด็จ
อาจต่อขยายด้านหลังได้อีก
3) การวางแท่น ให้วางกลางเขตที่ประทับ เว้นระยะด้านขวามือของแท่นไป ๗ เมตรสาหรับตั้งแท่น
ถ่ายภาพ

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

๕๐

กำรจัดทำแท่นที่ประทับ

ด้ำนหน้ำ กว้าง ๔ เมตร ลึก ๓ เมตร สูง ๕๐ ซ.ม. (ด้านหลังสามารถขยายออกไปได้อีก ๑ เมตร)
ขั้นบันไดตามมาตรฐาน และความเหมาะสม มีราวบันไดยึดกับพื้น และติดแถบสีให้เห็น
กระจังหน้าที่ประทับสูงจากพื้น ๑๒๐ ซ.ม.และสูงจากพื้นแท่นที่ประทับ ๗๐ ซ.ม.
ทาที่พักพระบาท ไม่เกิน ๓๐ องศา

สูง๑๒๐ ซ.ม
สูงจำกพื้นแท่นที่ประทับ ๗๐ ซ.ม.

แท่นสูงจำกพื้นเวที ๕๐ ซ.ม.
ควำมลึกของแท่น ๔ เมตร

ต่อขยำยได้อีก ๑ เมตร

มีที่รองพระบาทใต้แท่น เฉียง 30 องศา

๕๑

๕๒

บันได ให้ติดแถบสีขาว และราวบันไดให้ยึดกับพื้น

๕๓

บริเวณกรำบบังคมทูล แท่นถ่ำยภำพในเขตพิธี

๕๔

กำรตกแต่งตำมเส้นทำงเสด็จไปห้องฉำยพระฉำยำลักษณ์

๕๕

แผนผังเขตพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
แท่นพระสงฆ์

ที่นั่งผู้
ตาม
เสด็จ
๑๒-๑๕
ที่

โต๊ะหมู่บูชา
พระสงฆ์

๑

แท่นที่ประทับ
๒
ที่นั่งกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย ๑๕ ที่
อำจำรย์ถวำยงำน ๕ ที่

แท่น
vdo

แท่นร้ำน
ถ่ำยภำพ

แท่นเบิก
บัณฑิต

หมำยเหตุ เขตหวงห้ำมเด็ดขำด
๑. หมายถึงที่นั่งผู้ตามเสด็จตาม
ระเบียบ ได้แก่ ทหาร ผจว ศาล
ตารวจ หน้าที่ประทับ

๒. หมายถึงที่นั่งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย หน้าที่ประทับ

๕๖

๓. กำรจัดที่นั่งผู้ตำมเสด็จ
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีผู้ตามเสด็จและผู้รับเสด็จ มีกลุม่ ต่าง ๆ ได้แก่
กลุ่ม ๑ กลุ่มข้าราชบริพารส่วนพระองค์เป็นผู้ตามเสด็จ จานวนประมาณ ๑๕ คน (ฝ่ายในและราช
องครักษ์ แพทย์ประจาพระองค์ ฯลฯ )
กลุ่ม ๒ ผู้รับเสด็จตามระเบียบการรับเสด็จ
กลุ่ม ๓ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จ
กลุ่ม ๔ นักศึกษา บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
กลุ่ม ๑ กลุ่มข้าราชบริพารส่วนพระองค์ (ฝ่ายในและราชองครักษ์ แพทย์ประจาพระองค์ ฯลฯ ) จะนั่ง
ด้านหลัง ซ้ายมือพระองค์ จานวนประมาณ ๑๕ ที่นั่ง จัดให้มีโต๊ะวางพระราโชวาท (สานักพระราชวังนามา) ตรง
กลาง ควรจัดพื้นที่ในการเข้าถวายงานด้วย (ไม่เลื่อนมาด้านหน้ามากเกินไป)
กลุ่ม ๒ ผู้รับเสด็จตามระเบียบการรับเสด็จ จะอยู่หน้าที่ประทับ เรียงตามลาดับ ดังนี้
๑) แม่ทัพภาคที่ ๒ (เฉพาะในงานปริญญาบัตร แม่ทัพภาคจะนั่งหน้าที่ประทับเพื่อเป็นการถวาย
ความปลอดภัย แต่ในการอื่น จะเรียงจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตารวจ)
๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด
๓) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
๔) ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค
กลุ่ม ๓ กลุ่มผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จ จะนั่งด้านขวามือและหันหน้าเข้าหาพระองค์ ประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี และผู้ขาน
เบิกชื่อบัณฑิต และยืนรับส่งเสด็จหน้าอาคาร
กลุ่ม ๔ นักศึกษา บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ จะอยู่ตามพื้นที่ที่กาหนดให้ ได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรอยู่เฝ้า
รับส่งเสด็จบริเวณหน้าห้องรับรองส่วนพระองค์ แขกผู้มีเกียรติ นั่งบริเวณแถวหน้าในเขตพิธี

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) ต้องตรวจสอบจานวนให้พอดีหรือเกินกว่าจานวนไว้เล็กน้อย และในกลุ่ม ๒ หากไม่สามารถเข้านั่งได้
ต้องส่งผู้แทนมานั่งประจาตาแหน่ง
๒) ต้องตรวจสอบบัตรอนุญาต การแต่งกาย กิริยาท่าทาง

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

๕๗

กำรจัดที่นั่ง กลุ่ม ๑ กลุ่มข้ำรำชบริพำรส่วนพระองค์

เก้าอี้ผู้ตามเสด็จจะมีโต๊ะวางพระราโชวาทวางตรงกลาง (สานักพระราชวังนามา)

๕๘

ที่นั่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำรมหำวิทยำลัยบนเวที และหน้ำเวที

๕๙

กำรจัดที่นั่งกลุม่ ๒ ผู้รับเสด็จตำมระเบียบกำรรับเสด็จ

หมำยเหตุ แถว B ๒.๑-๒.๔ จะเป็นภริยำหรือผู้ติดตำม B๑.๑-๑.๔

๖๐

๔. กำรจัดกำรถ่ำยภำพ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะมีผู้บริหาร และคณะทางาน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้า
ถ่ายภาพ การเข้าถ่ายภาพต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ ดังนั้น ผู้เข้าถ่ายภาพต้องกากับตรวจสอบ
ตนเอง อย่าให้ผิดพลาด เพราะไม่สามารถขอถ่ายใหม่ได้

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑. รวบรวมรายชื่อ จัดลาดับแถวที่นั่ง ตรวจสอบเครื่องแต่งกายตามระเบียบ สิทธิที่ได้รับ
๒. ประชุมซักซ้อมกาหนดที่นั่ง ท่านั่ง ท่ายืน การถวายความเคารพ การเข้า/ออกให้ทราบเบื้องต้น
๓. ผู้ที่ไม่มาซ้อม จะถูกตัดรายชื่อออก
๔. ในวันงานจะมีสานักพระราชวังมาซักซ้อมก่อน 2 ชั่วโมง
๕. ผู้เข้าถ่ายภาพชุดที่ ๑ ต้องเตรียมพร้อมและนั่งประจาที่

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑. สานักพระราชวังจะประชุมซักซ้อมให้ก่อนวันงาน และในวันงาน อาจมีการปรับตามสถานการณ์
๒. การจัดที่นั่ง จะพิจารณาลาดับความสาคัญ ตาแหน่ง เพื่อให้ภาพดูสง่าและสวยงาม
๓. ผู้หญิงต้องแต่งกายให้เรียบร้อย เก็บผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยผม สวมถุงน่อง รองเท้าคัทชู และต้อง
สวมกระโปรงให้ยาวคลุมเข่า
๔. ผู้ชายต้องโกนหนวดเครา ตัดผม ตัดเล็บ สวมรองเท้าสีดา แต่งกายให้ถูกต้อง เรียบร้อย
๕. ต้องตรวจการแต่งกาย การติดเครื่องหมายให้เรียบร้อยถูกต้อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ใช้แบบย่อ ไม่ใช้
แบบเต็มยศ) ควรติดเหนือกระเป๋า ๑ เซนติเมตร
๖. เมื่อได้ยินเสียงช่างภาพเตือน “พร้อมพระพุทธเจ้าข้า” ให้ต้องมองกล้องตรงกลางเท่านั้น

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

๖๑

๖๒

๖๓

รูปแบบกำรจัดเก้ำอี้ถ่ำยภำพแบบต่ำง ๆ
แบบมีแท่นนั่งถ่ำยภำพ

แบบไม่มีแท่นนั่งถ่ำยภำพ

๖๔

๖๕

๕. กำรตรวจสิ่งของ กำรทูลเกล้ำฯ ถวำยสิ่งของ และกำรถวำยงำน
สิ่งของทีน่ ามาทูลเกล้าฯ ถวาย ต้องผ่านการตรวจสอบจากตารวจสันติบาลก่อนทุกชิ้น และต้องส่งประวัติ
รายละเอียดสิ่งของ ชื่อผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไป หากมีสิ่งของหนักหรือชิ้นใหญ่เกินไป
จะต้องนาไปส่งที่วังสวนจิตรหรือตามที่จะนัดหมาย และต้องจัดผู้ที่จัดทาสิ่งของมาคอยถวายรายงานด้วย หากมี
การซักถาม สาหรับผู้เข้าถวายงาน ควรคัดเลือกผู้ที่สามารถนั่งพับเพียบได้เป็นเวลานาน ๆ ได้ มีช่วงแขนยาว มี
ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี สามารถใช้คาราชาศัพท์ได้

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) รวบรวมรายชื่อสิ่งของ ประวัติผู้ทูลเกล้าฯ แนบสาเนาบัตรประชาชน
๒) บันทึกข้อมูลรายละเอียดตามแบบ
๓) จัดทานามบัตรติดสิ่งของ
๔) รวบรวมส่งตารวจสันติบาล
๕) การบรรจุ หีบห่อสิ่งของ จะบรรจุหลังผ่านการตรวจสอบจากสันติบาลแล้ว
๖) จัดเรียงลาดับการทูลเกล้าฯ ถวาย
๗) จัดส่งไปวังสวนจิตรลดา หรือวังสระปทุม (ถ้ามี)

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) มาลัยพระกร ต้องซับน้าให้แห้ง
๒) ระวังเรื่องของสด หากต้องมีพระราชกรณียกิจต่ออีกหลายจังหวัด
๓) ให้ทูลเกล้าฯ ถวาย ก่อนเสด็จกลับ
๔) กรณีเป็นเช็คเงิน ให้สั่งจ่ายในนามพระองค์ท่าน และให้สาเนาเอกสารไว้ด้วย

๖๖

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร
ตารวจสันติบาลตรวจสิ่งของทูลเกล้าฯ ถวาย

กำรตั้งโต๊ะทูลเกล้ำฯ ถวำย

๖๗

สิ่งของรอตรวจ ยังไม่ต้องบรรจุลงกล่อง

กำรทูลเกล้ำฯ ถวำยมำลัยพระกร

๖๘

ลักษณะมำลัยพระกร

๖๙

การทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ จะเปิดให้ทอดพระเนตรสิ่งของภายใน เพื่อหากทรงพระกรุณาให้อธิบายหรือการซักถาม

๗๐

กำรถวำยงำนในห้อง

๗๑

๖. ขบวนรถยนต์พระที่นั่ง
ขบวนรถยนต์พระที่นั่ง สานักงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบตามระเบียบของกรมราชองครักษ์ และมี
นายตารวจราชสานักประจา เป็นกากับดูแล ขบวนรถประกอบด้วย
๑) รถพระที่นั่ง และรถยนต์พระที่นั่งสารอง มีแท่นธง ไม่ติดฟิล์ม จานวน ๒ คัน
๒) รถเก๋ง ๗ คัน ติดหมายเลขหน้ารถ ลาดับที่ ๑ – ๗
๓) รถตู้ ๒ คัน ติดหมายเลขหน้ารถ ลาดับที่ ๘ – ๙

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) รถพระที่นั่ง อาจเป็นรถส่วนพระองค์ หรือการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น) หากเป็น
รถหน่วยงานต้องติดแท่นธง มุมซ้ายมือหน้ารถ และรับธงพระนามาภิไธยจากสานักพระราชวังก่อนวันงาน
๒) รถพระที่นั่งสารอง ๑ คัน ไม่ต้องติดหมายเลข
๓) รถเก๋งและรถตู้ ให้ติดหมายเลขอารบิค 1-9 ไว้ทุกคัน รถทุกคันเตรียมพร้อมก่อนเวลา ๒ ชั่วโมงเพื่อรับ
การตรวจจากส่วนล่วงหน้า
๔) คนขับรถในขบวนแต่งกายด้วยชุดปกติขาว เป็นทหารหรือตารวจชั้นสัญญาบัตร มีความพร้อมและ
ฝึกซ้อมการขับรถก่อน
๕) มีการบารุงรักษารถให้เรียบร้อย เติมน้ามันเต็มถัง (จังหวัดรับผิดชอบตามระเบียบ)
๖) จัดที่จอดรถยนต์พระที่นั่งและรถขบวน หากตั้งเต็นท์รถยนต์พระที่นั่ง ให้ติดริ้วผ้าระบาย
๗) ห้ามผู้เกี่ยวข้องกับรถขบวนนั่งมาในรถ

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) ต้องจัดที่/ห้องรับรองสาหรับผู้ขับรถขบวน พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม
๒) การฝึกซ้อมขบวนรถต้องประสานกับวงโยธวาทิตเพื่อตรวจเวลาการบรรเลงเพลง
3) บุคลากร เจ้าหน้าที่ ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่สูงข่มบริเวณเส้นทางรถพระที่นั่งผ่าน

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

๗๒

๗๓

๗๔

๗. พิธีสงฆ์และกำรอัญเชิญพระพุทธนวรำชบพิตร
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะมีพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์พัดยศ จานวน ๕ รูป จานวน ๒ ชุด และมี
การอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรมาเพื่อทรงคมในพิธีนี้ด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
การอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากจังหวัด กรมวัง สานักพระราชวังให้สานักพระพุทธศาสนาอัญเชิญ
มาให้ (ตามระเบียบ) ก่อนเวลาเสด็จอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) มหาวิทยาลัยจัดเจ้าหน้าที่พิธีการสวมชุดขาว พร้อมถุงมือขาวรับการอัญเชิญ
๒) ให้มหาวิทยาลัยทาฉากโครงไม้หลังแท่นพระสูงสามเมตร
3) การจัดที่นั่งพระสงฆ์ มหาวิทยาลัยจัดเตรียมแท่นพระสงฆ์ ปูผ้าขาว และเตรียมอาสนะสงฆ์มาไว้ให้
กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดวางก่อน (มหาวิทยาลัยอาจทาอาสนสงฆ์สาหรับของมหาวิทยาลัยไว้โดยเฉพาะได้)
4) มหาวิทยาลัยจัดเตรียมดอกไม้เพื่อจัดหน้าแท่นบูชาพระ

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

๗๕

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

จัดเตรียมดอกไม้

๗๖

การจัดอาสนสงฆ์

๗๗

๘. กำรเตรียมห้องรับรองส่วนพระองค์
หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
ห้องรับรองส่วนพระองค์ เป็นห้องที่มีความปลอดภัยสูงสุดในมหาวิทยาลัย (Safe house) ในการ
จัดเตรียมห้องจึงต้องจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกให้พร้อม ได้แก่ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ โต๊ะเก้าอี้ทรงงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ และจัดพระกระยาหารไว้ให้พร้อม จัดห้อง
ผู้ตามเสด็จส่วนพระองค์ จานวนประมาณ ๑๕ ที่ ไว้ในบริเวณใกล้เคียงด้วย

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) กองอานวยการรักษาความปลอดภัยจะจัดเจ้าหน้าที่ตารวจหญิงอารักขาหน้าประตูห้อง
๒) มหาวิทยาลัยจัดเจ้าหน้าที่ชุดขาว สวมถุงมือขาวคอยเปิดปิด/ดันประตู
๓) จัดเตรียมครุยฉลองพระองค์สารอง
๔) บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีหน้าที่ในห้อง ไม่ควรเข้าไปภายในห้องรับรองส่วนพระองค์เพราะเป็น
เขตหวงห้ามเด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร
จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์พร้อมหมายเลข และโทรสาร

๗๘

๗๙

กำรจัดเตรียมวำงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ในห้องสรง

๘๐

โต๊ะลงพระนำมำภิไธย มหำวิทยำลัยจัดสมุดและปำกกำลงพระนำม

จัดที่รับประทำนอำหำรผู้ตำมเสด็จส่วนพระองค์ ๑๘ ที่ ไว้หน้ำห้องรับรองส่วนพระองค์

๘๑

๙. กำรจัดที่นั่งผู้ร่วมโต๊ะเสวย
กรณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการร่วมโต๊ะเสวยอย่างเป็นทางการ ผู้ร่วมโต๊ะเสวยจะเรียงตามลาดับ
ความสาคัญ ประกอบด้วย ด้านขวาพระหัตถ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ทัพภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ผู้บัญชาการตารวจภาค และด้านซ้ายพระหัตถ์เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ส่วนจานวน
ตามความเหมาะสมของสถานที่ และจัดที่ประทับอยู่หัวโต๊ะ เก้าที่ประทับไม่ควรมีพนักแขน และบริเวณโต๊ะไม่มีขา
โต๊ะกีดขวาง

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) ต้องซักซ้อมผู้ถวายงานให้เรียบร้อย เป็นขั้นตอน สามารถใช้คาราชาศัพท์ได้
๒) ซักซ้อมการเข้า ออก ผู้เข้าร่วมโต๊ะเสวย

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) ระวังไม่ควรมีอาหารเหนียว เคี้ยวยาก หรือต้องคาย
๒) พระกระยาหารต้องไม่มัน ไม่หวาน ไม่เค็ม และไม่รับของหวาน ให้คานวณแคลอรี่

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

ที่ประทับ

ผวจ

นายกสภา

อธิกำรบดี
แม่ทัพภำค

ทับฃพภาค
ศำล
ตำรวจ

จ

จ

ผู้บริหำร ม
มจ
ผู้บริหำร ม
มจ

๘๒

๑๐) กำรจัดบัณฑิตเข้ำรับปริญญำบัตรและกำรเบิกบัณฑิต
การจัดบัณฑิตเข้ารับและการเบิกบัณฑิตมีความสาคัญและสัมพันธ์กัน ที่จะทาให้การเข้ารับเป็นจังหวะ
และเป็นไปด้วยสง่างาม เรียบร้อย และช่วยผ่อนระยะเวลาให้ทรงปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากจานวนบัณฑิต
ที่เข้ารับแต่ละครั้งมีจานวนมาก สานักพระราชวังได้แจ้งให้แต่ละสถาบันฝึกซ้อมบัณฑิตโดยไม่ต้องเอางาน (เฉพาะ
กรณีรับกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ดังนั้น จังหวะการถวายงาน การเข้ารับและการอ่าน
เบิกบัณฑิตต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) ฝึกซ้อมการเดิน การยืน การเข้ารับ และการถวายความเคารพ
๒) จัดให้บัณฑิตรอหน้าพระพักตร์ประมาณ ๓-๕ คน
๓) ให้บัณฑิตเข้าให้ถึงจุดรับเพื่อให้ภาพถ่ายสวยงาม
๔) การถวายใบปริญญา ไม่ต้องใช้การเลื่อน ให้วางในบนพระหัตถ์และให้คอยสังเกตปรับเปลี่ยน ซึ่งก่อน
เวลางานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
๕) การถวายความเคารพของบัณฑิตบนเวที อาจถวายสองครั้งคือ เมื่อขึ้นมาบนเวที กับตอนถอยออก
ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
๖) ผู้พิการ เจ็บป่วย อาจจัดให้เข้ารับกรณีพิเศษในห้อง
๗) พระสงฆ์ให้รับพระราชทานปริญญาบัตรหลังจากทรงคมพระที่โต๊ะหมู่บูชาแล้ว
๘) จัดแท่นผู้กล่าวเบิกเป็น ๒ แท่น และให้ยืนรอ เพื่ออ่านต่อได้ทันที

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) การอ่านชื่อผู้เข้ารับ อ่านเฉพาะชื่อ นามสกุล หากมียศ ให้อ่านยศได้
๒) ผู้อ่านชื่อควรมีเสียงกังวาน อ่านสั้น กระชับ กระทุ้ง เสียงไม่ทุ้มหรือเสียงแหลมเกินไป อ่านถูกต้องตาม
อักขระวิธี ตามหลักภาษา อ่านเป็นจังหวะ ไม่เสียงดังหรือเบาเกินไป และควรหาผู้อ่านให้มีระดับเสียงเดียวกันทั้ง
ชุด
๓) การเข้ารับปริญญาบัตร เมื่อแตะใบปริญญาปริญญาบัณฑิตควรอยู่ในท่ายืนตรง ไม่โน้ม เอียงหรือรีบ
ถอย เพราะจะทาให้ภาพสวยงาม บัณฑิตต้องใส่ใจ มั่นฝึกฝน

๘๓

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

ท่ำยืนรับที่สวยงำม หน้ำตรง เท้ำชิด ตัวตรง

ตัวอย่ำงท่ำรับที่ไม่สวยงำม ยืนไม่ตรง เท้ำไม่ชิด อยู่ใกล้หรือไกลไป ก้ม เอียงหน้ำ

๘๔

๑๑) กำรถวำยงำนกรณีพระสงฆ์เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) จัดเตรียมนิมนต์พระสงฆ์ประจาจุดที่กาหนด เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงานรอตามจุดที่กาหนด
๒) หลังจากทรงกราบ/ทรงคมพระพุทธนวราชบพิตรแล้ว จะประทับพระราชอาสน์ เพื่อรับคากราบบังคม
ทูลตามลาดับ เมื่อทรงพระราชทานปริญญาแด่พระสงฆ์ จะเสด็จลงมา ณ จุดที่กาหนด ให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียม
สิ่งของ และพระสงฆ์ให้พร้อม
๓) เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ให้นิมนต์ออกไปตามเส้นทางที่กาหนด ไม่ต้องอยู่ในเขต
พิธี

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
ต้องจัดเตรียมพระสงฆ์ ผู้ถวายงาน ใบปริญญาบัตร ให้พร้อม

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

๘๕

๑๒) กำรส่งเสด็จ
เมื่อเสร็จงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และ
บัณฑิตต้องมาส่งเสด็จเพื่อแสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้
บัณฑิต

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) มหาวิทยาลัยอาจจัดการแบ่งจานวนบัณฑิตเพื่อส่งเสด็จตามความเหมาะสม
๒) เมื่อเสด็จผ่าน หรือรถยนต์พระที่นั่งผ่านหน้า ให้ถวายความเคารพโดยการคานับหรือการถอนสายบัว
๓) เมื่อทรงคมแล้ว พระองค์จะหันมาโค้งให้ผู้เข้าร่วมพิธี ก่อนเสด็จออกจากเวที ให้ผู้เข้าร่วมในพิธีทุกคน
ถวายคานับหรือทาความเคารพก่อน

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
ควรกะเวลาในการรอส่งเสด็จไม่ให้ช้าหรือเร็วเกินไป เนื่องจากบางครั้งสภาพอากาศไม่อานวย เช่น แดด
ร้อนหรือมีฝนตก อาจตั้งเต็นท์ หากมืดค่าต้องจัดเตรียมไฟส่องสว่าง

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

๘๖

๘๗

๑๓. กำรแต่งกำยของผูร้ ่วมพิธี
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นงานเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ทุกคนจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อถวายพระเกียรติยศ ดังนี้
๑) หากเป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ต้องสวมชุดปกติขาว หรือชุดขาวพิธีการของ
มหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปต้องสวมชุดสุภาพ หรือชุดสูทสีกรมท่า
๒) การสวมครุยวิทยฐานะต้องให้ถูกต้องตามที่กาหนด หากไม่มีสิทธิสวมครุยจะทาให้ผิดกฎหมายได้
๓) สาหรับข้าราชการ ต้องตรวจสอบการติดเครื่องหมายต่างๆ ให้ถูกต้อง และหากเป็นอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยให้สวมครุยประจาตาแหน่งอาจารย์ทับ หรือสวมครุยวิทยฐานะที่สาเร็จการศึกษาสูงสุดทับ
๔) สวมรองเท้าคัทชูสีดา
ครุยของมหาวิทยาลัยตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญา อักษรย่อ เข็ม และครุยวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัย มีดังนี้
๑) ครุยประจาตาแหน่งนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี (แถบแขนสีแดง)
๒) ครุยประจาตาแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (แถบแขนสีเหลือง)
๓) ครุยปริญญาตรี
๔) ครุยปริญญาโท
๕) ครุยปริญญาเอก

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ จารีต ประเพณี การเดิน การยืน การนั่ง ต้องอยู่ในท่าที่สุภาพ
๒) ต้องตัดเล็บ ให้สั้น ไม่ทาสีฉูดฉาด
๓) หนวดเคราตัดเป็นระเบียบ
๔) ผมต้องมัดเกล้าให้เรียบร้อยไม่ปล่อยยาว
๕) สวมรองเท้าคัทชู หุ้มส้น ไม่สวมรองเท้าสาน หรือรองเท้าผ้าใบ
๖) ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป กระโปรงสั้น กางเกงยีน กางเกงขาสั้น กางเกงพละ ชุดปฏิบัติการ

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) อาจารย์ที่เข้าถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตควรให้ความสาคัญในการแต่งกายให้สุภาพ ถูกต้อง และสวม
รองเท้าคัทชูสีดา
๒) เมื่อสวมครุยเวลาเดิน ไม่ปล่อยให้ชายครุยปลิว และอยู่ในอาการสารวม โดยเฉพาะครุยจาก
ต่างประเทศ
ระหว่างรอรับเสด็จ ควรอยู่ในลักษณะท่าทางที่สุภาพ เหมาะสม ไม่ยืนกอดอก ล้วงกระเป๋า มือไพล่หลัง เป็นต้น

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

๘๘

ครุยประจำตำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย

ครุยประจำตำแหน่งอธิกำรบดี

ครุยประจำตำแหน่งอำจำรย์

๘๙

ครุยบัณฑิต

ครุยมหำบัณฑิต ครุยดุษฎีบัณฑิต

๙๐

กำรแต่งกำยของผู้เข้ำเฝ้ำ กำรสวมครุยวิทยฐำนะ ครุยประจำตำแหน่ง

๙๑

๙๒

กลุ่ม ๓ งำนพิธีอื่น ๆ
ในการเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว อาจมีงานอื่น ๆ ที่
มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานกราบบังคมทูลขอพระกรุณาฯ ในโอกาสเดียวกัน ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กำรขอพระรำชทำนนำมอำคำร สิ่งปลูกสร้ำงหรือสถำนที่ของทำงรำชกำร
ในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ของทางราชการ มีแนวปฏิบัติเดียวกันตามที่
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กาหนด ได้แก่
๑.๑ อาคารสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง ต้องได้รับอนุมัติหรือนุญาตให้ปลูกสร้างตามขั้นตอน กฎหมาย
ข้อบัญญัติ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงดาเนินการขอพระราชทานนามหรือ
ดาเนินการก่อสร้าง (มติคณะรัฐมนตรี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ ตามหนังสือที่ นร.๐๒๐๕/ว๙๗ ลว.๑ มิถุนายน
๒๕๔๑)
๑.๒ ให้หน่วยงานกาหนดชื่อที่จะขอพระราชทานไปในโอกาสเดียวกัน ประมาณ ๑-๓ ชือ่ โดยจะกาหนด
ชื่อตามวโรกาสมหามงคลต่าง ๆ หรือกาหนดชื่อตามความสัมพันธ์ ซึ่งพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์มี
พระราชภารกิจเกี่ยวข้องกับอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ หรือกาหนดตามโครงการตามพระราชดาริของแต่ละพระองค์
ตลอดทั้งอาจกาหนดตามความเกี่ยวโยงกับสถานที่เพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัย โดยระบุในตอนท้ายว่า “หรือ
ชื่ออื่นใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ”

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) คณะ/หน่วยงานรวบรวมเอกสาร ข้อมูล แผนผังอาคาร รายละเอียดการก่อสร้าง ภาพถ่ายอาคารที่
ก่อสร้างเสร็จแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒) เสนอคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย
๓) ทาบันทึกเสนออธิการบดีลงนาม
๔) มหาวิทยาลัยทาบันทึกเสนอผ่านสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัย หรือ
เสนอกองงานส่วนพระองค์ เพื่อขอให้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณา

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) ต้องตรวจสอบการก่อสร้างได้รับอนุญาต ไม่มีกรณีพิพาท หรือกรณีต้องห้าม

๙๓

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

ที่ ศธ ๐๕๒๙/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมารค
ตาบลเมืองศรีไค
อาเภอวารินชาราบ
อุบลราชธานี 34190
มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง

ขอพระราชทานชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เรียน ราชเลขาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการและวัตถุประสงค์
๒. ภาพถ่ายอาคาร จานวน ๔ แผ่น
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้สร้างศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดแสดงพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง
ๆ การจัดประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐
ความทราบแล้วนั้น
บัดนี้ อาคารดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย การนี้ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ใคร่ขอได้โปรดนาความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อขอพระราชทานชื่ออาคาร
และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ประดับเหนืออาคารดังกล่าว หรือชื่อ
อื่นใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และหากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมเป็นประการใดแล้ว ขอความกรุณาแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

๙๔

ที่ ศธ ๐๕๒๙/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๕ ถนนสถลมารค
ตาบลเมืองศรีไค
อาเภอวารินชาราบ
อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
กันยายน ๒๕๕๐

เรื่อง

ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญเสด็จพระราชดาเนินวางศิลาฤกษ์อาคาร

เรียน ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จมา
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ ๑๖ ประจาปี ๒๕๔๙ ระหว่างวันที่ ๑๗ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความทราบแล้วนั้น การนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใคร่ขอได้โปรดนาความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ขอพระราชทาน
พระราชานุญาตเชิญเสด็จพระราชดาเนินวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสืบไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมเป็นประการใดแล้ว
ขอความกรุณาแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

๙๕

ที่ ศธ ๐๕๒๙/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๕ ถนนสถลมารค
ตาบลเมืองศรีไค
อาเภอวารินชาราบ
อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
กรกฎาคม ๒๕๕๓

เรื่อง

ขอพระราชทานชื่ออาคาร และขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร

เรียน ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดอาคาร
๒. ร่างกาหนดการ
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับอนุมัติให้สร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เพื่อการส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ และการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ซึ่งได้ดาเนินการ
ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว
การนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใคร่ขอได้โปรดนาความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละออง
พระบาท เพื่อขอพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าว ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ หรือชื่ออื่นใดสุดแต่จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ และมหาวิทยาลัยใคร่ขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคารในวโรกาสที่
จะเสด็จพระราชดาเนินไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมเป็นประการ
ใดแล้ว ขอความกรุณาแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

๙๖

กำรจัดเตรียมพิธีเปิดอำคำร กำรปลูกต้นไม้

ให้มัดกล่องเข็มเพื่อป้องกับกำรสูญหำย

๙๗

กำรจัดแท่นเปิดแพรป้ำย กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และสำนักพระรำชวังจะนำมำและปูผ้ำ
มหำวิทยำลัยจะตกแต่งรอบแท่น

พำนเปิดปุ่มเปิดแพรป้ำย กรมโยธำธิกำรและผังเมืองจะนำมำให้ ลักษณะเป็นเครื่องที่ใช้
กระแสไฟฟ้ำ กำรจัดดอกไม้ประกับพำน ต้องระวังไม่ให้เครื่องเปียกน้ำ

๙๘

สำนักพระรำชวังจะจัดเตรียมสิ่งของบำงส่วนมำให้ บำงส่วนมหำวิทยำลัยต้องจัดเตรียม
เช่น ผ้ำเช็ดพระหัตถ์ ถังรดน้ำ ขนำดเล็ก เป็นต้น

๙๙

ลักษณะกำรจัดวำงเครื่องใช้

ลักษณะกำรจัดบริเวณปลูกต้นไม้และปุ่มกดเปิดแพรป้ำย

๑๐๐

ลักษณะกำรจัดพลับพลำพิธี จัดเก้ำอี้ผู้เฝ้ำรับเสด็จให้หันหน้ำเข้ำหำพระองค์ เก้ำอี้จัดเป็น
๒ แถวๆ ละ ๔ ตัว

๑๐๑

๑๐๒

๒. กำรพระรำชทำนเข็มที่ระลึก รำงวัล และอื่น ๆ
การพระราชทานเข็มที่ระลึก จะเป็นกิจกรรมในการเปิดอาคาร เพื่อให้ผู้มีอุปการคุณต่อกิจการของ
มหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก รวมทั้ง รางวัลหรือกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องเสนอเรื่องขอ
พระราชทานพระราชานุญาตก่อน และหากเป็นการจัดทาเข็มที่ระลึกจะต้องเสนอแบบเข็มไปกองงานส่วนพระองค์
ด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) เสนอเรื่องขอพระราชทานพระราชานุญาต จานวนคน พร้อมเสนอแบบเข็ม
๒) ประสานผู้เข้ารับ บัตร โบว์ วันเวลา การแต่งกาย
๓) ฝึกซ้อมการเข้ารับและการถวายงาน

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) ในการพระราชทานเข็ม รางวัล หรืออื่น ๆ จะพระราชทานเป็นเอกสารแทนก่อน
๒) การทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ให้จัดหาพานเปล่าวางบนโต๊ะด้านขวาพระหัตถ์เพื่อรับซองทูลเกล้าฯ

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ขอมอบ
รางวัลรัตโนบล/เข็มที่ระลึก
เนื่องในโอกาส.......................................
แด่

.......................... ................................
วันที่ .. เดือน .....................พ.ศ. ....

๑๐๓

๑๐๔

๑๐๕

๑๐๖

๓. กำรทูลเกล้ำฯ ถวำยปริญญำ กำรถวำยปริญญำ กำรมอบปริญญำดุษฎีบัณฑิต
นอกการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีการการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา การ
ถวายปริญญา การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือรางวัลแด่บุคคลสาคัญของประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งจะมี
วิธีการปฏิบัติแตกต่างกันไปตามประเทศ

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) ต้องประสาน ศึกษา และรวบรวมข้อมูล วัฒนธรรม ประเพณี วิธีการปฏิบัติทั้งที่เป็นสากลและตามแต่
ละประเทศ
๒) เมื่อคณะเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติต้องประสานผู้ได้รับปริญญาหรือรางวัล และต้องแจ้ง
มหาวิทยาลัยทาเรื่องผ่านกระทรวงการต่างประเทศ (ถ้าต้องมี)
๓) การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตรจะมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบ

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
๑) การดาเนินงานระหว่างประเทศ ต้องระวัง ข้อห้าม ข้อปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

๑๐๗

๑๐๘

๑๐๙

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๒

กลุ่ม ๔ โครงกำรส่วนพระองค์และผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงกำรส่วนพระองค์และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในการเสด็จต่างจังหวัดแต่ละครั้ง พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการติดตามงาน เช่น ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในจังหวัดที่เสด็จ เพื่อให้ผู้ตามเสด็จส่วนพระองค์ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจาหน่ายต่อไป เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือราษฎร

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน
๑) รับกาหนดการแจ้งวันเวลาเสด็จ
๒) ทาบันทึกเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้ง/สั่งการให้พัฒนาชุมชนจังหวัด ให้แจ้งรายชื่อ และ
ผลิตภัณฑ์
๓) มหาวิทยาลัยจัดพื้นที่การแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดเจ้าหน้าที่ประจาดูแล
๔) มหาวิทยาลัยออกบัตร โบว์ บัตรจอดรถ เก็บประวัติผู้มาร่วมงาน
๕) ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เช่น รายชื่อสิ่งของ นามบัตรต้องให้ตารวจสันติบาลตรวจก่อน

ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติงำน
การแต่งกายของผู้นาสินค้ามาแสดงที่เป็นชาวบ้าน ให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

ตัวอย่ำงงำนและเอกสำร

๑๑๓

๑๑๔

บทที่ ๔ เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน
๑. แผนกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติงำน
ในการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายประสานและบริหารจัดการได้กาหนด วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ในการดาเนินงาน เพื่อกากับการปฏิบัติงาน ดังนี้
วิสัยทัศน์
: เป็นศูนย์รวมข้อมูลงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
พันธกิจ
: ประสำน จัดกำร ให้บริกำร และถวำยพระเกียรติยศ และควำมปลอดภัย
วัตถุประสงค์ : เป็นมำตรฐำนกำรดำเนินงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร

๒. องค์ประกอบในกำรปฏิบัติงำน
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะสาเร็จตามเป้าหมายได้นั้น มีองค์ประกอบในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ
ได้แก่
๑) นโยบายองค์กร ที่ให้ความสาคัญ ความชัดเจน อานาจการตัดสินใจ
๒) บุคลากรและการประเมิน กากับติดตาม พัฒนา
๓) ทรัพยากรสนับสนุน งบประมาณ
๔) สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
การปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑) การวางแผน
๒) การติดตาม
๓) การพัฒนา
๔) การประเมินผล
๕) การพัฒนาปรับปรุงงาน

๓. รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
๑) กำรวำงแผน
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดเป้าหมายร่วมกันในการทางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และมีการกาหนด
ภาระหน้าที่แต่ละกลุ่ม และฝ่าย รวมทั้งผู้กากับดูแลเป็นโครงสร้าง และคาสั่งปฏิบัติงาน ดังนี้

๑๑๕

โครงสร้าง และแผนภูมิการบริหารงาน
อธิกำรบดี
กลุ่มบริหาร
จัดการทั่วไป

กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
กรรมกำรอำนวยกำร

๑.ฝ่ายปชส
๒.ฝ่ายยานพาหนะ
๓.ฝ่ายห้องรับรอง
พระองค์
๔.ฝ่ายนิทรรศการ
ผลงานมหาวิทยาลัย

กลุ่มอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค
๑.ฝ่ายสถานที่
๒.ฝ่าย จราจร/รปภ
๓.ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มจัดการ
นักศึกษาและ
สวัสดิการ
๑.ฝ่ายพิธีสงฆ์
๒.ฝ่ายจัดการ
นักศึกษา
๓.ฝ่ายปฐมพยาบาล
๔.ฝ่ายสวัสดิการ
๕. ฝ่ายดุริยางค์

กลุ่มบริหารจัดการ
บัณฑิต
๑.ฝ่ายประสานและ
บริหารจัดการ
๒.ฝ่ายปริญญาบัตรและ
สูจิบัตร
๓.ฝ่ายจัดการบัณฑิต
๔.ฝ่ายบันทึกภาพบัณฑิต

กลุ่มต้อนรับและรับรอง

๑.ฝ่ายต้อนรับ
๒. ฝ่ายเลี้ยงรับรอง/เชิดชู
๓.ฝ่ายแสดงผลงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(คณะรับผิดชอบ)
กลุ่มการเงินพัสดุ
รายได้
๑..ฝ่ายแผนงบประมาณ
๒.ฝ่ายการเงินพัสดุ
๓.ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์
๔.ฝ่ายจัดหาเงินรายได้

ฝ่ายประสานงานฯ มีวิธีการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ Plan Do Check Action และการสร้างความ
ร่วมมือกันทั้งจากบุคลากร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ภายในจังหวัด และหน่วยงานจากส่วนกลาง มีวิธีการ
ดาเนินการเชิงรุกโดยมีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับสานักพระราชวัง และหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร มีการใช้ Social Network ทาง Facebook /Line ชื่อฝ่ายประสานงานปริญญา
บัตร เพื่อส่งข่าว ข้อมูล ตอบปัญหาข้อซักถาม กับบัณฑิต ทาให้ส่งข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
เพื่อให้การดาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย มีความชัดเจนเป็นขั้นตอน มีลาดับ
การทางานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับงาน ดังนี้

๑๑๖

ตำแหน่ง
ประธาน/รองประธานฝ่าย
กรรมการในฝ่าย
เลขานุการฝ่าย
กระบวนกำรทำงำน
P
D
C
A

หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
: กาหนดรูปแบบ รายละเอียด และวางแผนการดาเนินงาน กากับ
ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานแต่ละงาน สอนงาน ให้คาแนะนา
ปรึกษาภายในฝ่ายและฝ่ายอื่น ๆ
: ดาเนินงานตามแผนงาน รายงานผลการดาเนินงาน
: ดาเนินงาน ติดตามผล สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
การวางแผนการดาเนินงาน ได้แก่ โดยนาผลการดาเนินงานและปัญหาในปีที่
ผ่านมาจัดทาแผนการปฏิบัติงาน การเงินงบประมาณ
การดาเนินงานตามแผน
การติดตามการดาเนินงาน ทั้งจากการประชุมระหว่างการเตรียมงาน การ
ตรวจสอบในวันงาน และการประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
การรวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอในการดาเนินงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
นาเสนอผลการดาเนินงาน และเสนอแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เพื่อนาผลไป
วางแผนแก้ไขต่อไป

๒. กำรกำหนดภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ละฝ่ำย
ในการเตรียมดาเนินงานแต่ละครั้ง จะร่วมกันกาหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน เป็น กลุ่ม เป็นฝ่าย เพื่อให้ภาระหน้าที่ชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนและมีความเชื่อมโยงการทางานกับทุกกลุ่ม
ทุกฝ่าย ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายและแผนงานได้ตามความจาเป็น ดังนี้
ก. ฝ่ำยอำนวยกำร มีหน้าที่ : วางแผน นโยบายการปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาแนะนา
บริหารจัดการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ กากับการปฏิบัติงานของคณะทางานฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอน
พิธีการ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน สานัก
ข. คณะทำงำนฝ่ำยต่ำง ๆ มีหน้าที่จัดเตรียมและปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย และสมพระเกียรติ
ประกอบด้วย กลุ่มงานต่าง ๆ ๖ กลุ่ม มีรองอธิการบดีเป็นผู้กากับ ติดตาม ดังนี้
๑) กลุ่มบริหำรจัดกำรทั่วไป
๑.๑ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่ : ประชาสัมพันธ์งานพระราชทานปริญญาบัตรและงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ประสานงานและรับรองสื่อมวลชน การกระจายเสียงในบริเวณงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ฝ่ำยยำนพำหนะ มีหน้าที่ : บริหารจัดการให้บริการ จัดหารถ น้ามันเชื้อเพลิง และการใช้รถยนต์ใน
ภาพรวมให้ทุกฝ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ฝ่ำยห้องรับรองส่วนพระองค์ มีหน้าที่ : ดูแลจัดเตรียมห้องทรงงาน ห้องรับรองส่วนพระองค์ ให้
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ จัดเตรียมชุดครุยฉลองพระองค์ และอานวยความสะดวกแก่ผู้ตามเสด็จส่วนพระองค์
(ฝ่ายใน) ตรวจสอบและดูแลการบารุงรักษาห้องรับรองห้องฉลองพระองค์และห้องรับรองส่วนพระองค์ การ
จัดเตรียมพระกระยาหารส่วนพระองค์ อาหารผู้ตามเสด็จ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๑๗

๒) กลุ่มอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปโภค
๒.๑ ฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าที่ ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สถำนที่ มีหน้าที่ ติดตั้งแท่นที่ประทับ ตกแต่งอาคารในเขตพิธี บริเวณรอบเขตพิธีและ
เส้นทางที่จะเสด็จ ริ้วธง ลาดพระบาท โต๊ะเก้าอี้ในเขตพิธีให้ฝ่ายต่าง ๆ เก้าอี้และเต็นท์ที่พักญาติบัณฑิต ดูแล
บารุงรักษาห้องรับรองห้องฉลองพระองค์ ดูแล ประสานการเข้าปฏิบัติงานเขตพิธีของกรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดเตรียมพื้นที่จอดรถ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 2 ระบบไฟฟ้ำ เสียง และอากาศ มีหน้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบเสียง ระบบ
ปรับอากาศในเขตพิธี ประสานกรมประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ หมายเลขโทรศัพท์โทรสารประจา
กองอานวยการรักษาความปลอดภัยและห้องรับรองส่วนพระองค์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ฝ่ำยจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย มีหน้าที่ : จัดการและอานวยความสะดวกเส้นทางจราจร ที่
จอดรถ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทาบัตรอนุญาตรถเข้าออกในเขตพิธีและแจกให้ผู้เกี่ยวข้องก่อนวันงาน
ประสานงานและปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและการจราจรในบริเวณงานพิธีและเส้นทางเสด็จตามคาสั่งของ
กองอานวยการถวายความปลอดภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้าที่ : พัฒนา ดูแลเว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและเว็บไซต์
ระบบยืนยันสิทธิ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จัดเตรียม และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์
โทรสาร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในห้องรับรองส่วนพระองค์ ห้องรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
บริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ควบคุม ดูแล และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านระบบการ
ถ่ายทอดสัญญาณผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนา ดูแล และควบคุมเครื่องตรวจนับจานวนบัณฑิตขณะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
๓) กลุ่มบริหำรจัดกำรบัณฑิต
๓.๑ ฝ่ำยประสำนและบริหำรจัดกำร มีหน้าที่ ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม ๑ กำรจัดกำรเอกสำร มีหน้าที่ จัดทาหนังสือกราบบังคมทูลต่างๆ ร่างพระราโชวาท ร่าง
กาหนดการ พิธีการ คากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ติดต่อกับสานักราชเลขาธิการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ให้รายละเอียดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เกี่ยวข้อง การให้คาแนะนาข้อมูลงานปริญญาบัตรและงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทาคาสั่งและจัดประชุมคณะทางานและจัดการประชุมร่วม พระราโชวาทและการสาเนา/
เผยแพร่ การประชุมและประสานกับกองอานวยการรักษาความปลอดภัยในวันงาน
กลุ่ม ๒ กำรจัดกำรอำหำร ที่พัก มีหน้าที่ ประสานรถรับส่ง กรมราชองครักษ์ ส่วนล่วงหน้า
ตารวจสันติบาล สานักพระราชวัง (กองวัง กองพระราชพิธี มหาดเล็กวัง) ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กอง
อานวยการรักษาความปลอดภัยทหาร ตารวจ และผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ประสานการฝึกซ้อมรถขบวน
และการเลี้ยงรับรอง
กลุ่ม ๓ กำรจัดกำรเข้ำเฝ้ำและถวำยงำน มีหน้าที่ ตรวจสอบติดตั้งแท่นที่ประทับและการ
ตกแต่งดอกไม้เขตพิธีหน้าแท่นประทับ ห้องฉายพระฉายาลักษณ์ การดูแลจัดหาชุดครุยกรรมการสภาและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ถวายงาน ชุดครุยฉลองพระองค์ ทาหนังสือของมหาวิทยาลัยแจ้งอนุญาต

๑๑๘

การถ่ายภาพ ส่งรายชื่อช่างภาพ รายชื่อผู้เข้าเฝ้า ผู้ถวายงานในเขตหวงห้าม รายชื่อผู้ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของของ
มหาวิทยาลัย รายชื่อผู้เข้าถ่ายภาพ จัดลาดับผู้เข้าเฝ้าฯ กาหนดพื้นที่การเข้าเฝ้าฯ ตรวจสอบผู้รับ-ส่งเสด็จ
ภายในอาคารพิธี การจัดผู้เฝ้าประตูตามเส้นทางเสด็จ ตรวจสอบการแต่งกายผู้เข้าร่วมงานให้ถูกต้อง การกาหนด
สีโบว์ติดหน้าอกเพื่อระบุกิจกรรมบุคคลต่าง ๆ ในเขตพิธี จัดเตรียม ตรวจสอบเงินทูลเกล้าฯ ของที่ระลึก และ
สิ่งของทูลเกล้าฯ ฝึกซ้อมผู้เข้าทูลเกล้าฯ มาลัยพระกร/สูจิบัตร เงินและของที่ระลึก ตรวจสอบความเรียบร้อย
ของงานในภาพรวม เก็บรวบรวมจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และจัดทาคู่มือ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายประสานงานฯ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่ม ๔ กลุ่มโครงกำรส่วนพระองค์และผลิตภัณฑ์ชุมชน มีหน้าที่ ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด กองงานส่วนพระองค์ รวบรวมรายชื่อ บัตรและโบว์ประจาตัวผู้แสดง
ผลิตภัณฑ์ในงาน การจัดห้อง และพื้นที่จัดแสดงสินค้า สิ่งของทูลเกล้าฯ ถวายของโครงการ บัตรนารถเข้าออก
ในงาน
๓.๒ ฝ่ำยปริญญำบัตรและสูจิบัตร มีหน้าที่
กลุ่ม ๑ สูจิบัตร จัดทาสูจิบัตร สารแสดงความยินดี รายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
กลุ่ม ๒ ปริญญำบัตร จัดเตรียมใบปริญญาบัตร ปกปริญญาบัตร การรายงานตัว และตรวจสอบ
รายชื่อของบัณฑิต คากราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การเชิญใบปริญญาบัตร การ
แจ้งกาหนดการและรายละเอียดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต และอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ ฝ่ำยจัดกำรบัณฑิต มีหน้าที่ : การฝึกซ้อมบัณฑิต อาจารย์นาแถว อาจารย์ถวายงาน และผู้เบิก
บัณฑิต จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้บริหารในวันฝึกซ้อม กาหนดแผนผังที่นั่งบัณฑิต และอาจารย์นา
แถว ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของบัณฑิตให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ตรวจสอบสิ่งของต้องห้าม
นาแถวบัณฑิตเพื่อเข้าประจาที่ในเขตพิธี และจัดบัณฑิตส่งเสด็จ จัดทาคู่มือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รายงานจานวนบัณฑิตให้กองอานวยการรักษาความปลอดภัย คัดเลือกผู้แทนบัณฑิตเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายมาลัย
พระกร สูจิบัตร และกล่าวนาปฏิญาณตน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ฝ่ำยบันทึกภำพ มีหน้าที่ : บันทึกภาพนิ่งและวิดีทัศน์ การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ถ่ายทอดโทรทัศน์
วงจรปิดในงานพิธี เลี้ยงรับรองอาจารย์และผู้บริหารในการถ่ายภาพหมู่ บันทึกภาพผู้เข้าร่วมในเขตพิธีตามที่กรม
ราชองครักษ์กาหนด รวบรวมรายชื่อช่างภาพ กากับ ควบคุม กาหนดจุดปฏิบัติงานของช่างภาพของมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบการแต่งกายของอาจารย์ที่เข้าถ่ายภาพหมู่ และของช่างภาพตามที่สันติบาลกาหนด ประสานและ
ตรวจสอบภาพหมู่ของบัณฑิต หัวเรื่อง รายชื่อผู้บริหารทุกคณะ/มหาวิทยาลัย ตรวจสอบ รวบรวม เผยแพร่ภาพ
งานพิธีและอัลบั้มการส่งภาพให้หอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๑๙

๔) กลุ่มจัดกำรนักศึกษำและสวัสดิกำร
๔.๑ ฝ่ำยพิธีสงฆ์ มีหน้าที่ : นิมนต์พระสงฆ์ จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลการตั้งแท่นและปูผ้าขาว
อาสนะสงฆ์ การอัญเชิญพระพุทธรูปตามระเบียบ ดูแลพระสงฆ์ที่รับพระราชทานปริญญาบัตร (ถ้ามี) ดูแลรับรอง
กรมการศาสนา และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ ฝ่ำยจัดกำรนักศึกษำและสวัสดิกำร
กลุ่ม ๑ จัดกำรนักศึกษำ มีหน้าที่ : จัดหาวงดุริยางค์ จัดเตรียมนักศึกษาเชิดชูเกียรติบัณฑิต
จัดการนักศึกษาและประชาชนในการรับส่งเสด็จนอกอาคารพิธี จัดหาและดูแลผู้แทนนักศึกษาจากสภานักศึกษา
สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาทุนพระราชทานเฝ้ารับส่งเสด็จในเขตพิธี และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่ม ๒ สวัสดิกำร มีหน้าที่ : จัดหาอาหารและน้าดื่มสาหรับนักศึกษา และประชาชนที่มาเฝ้ารับ
เสด็จในวันงาน และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่ม ๓ ดุริยำงค์ มีหน้าที่จัดหาวงดุริยางค์ ฝึกซ้อม บรรเลงเพลงในการรับส่งเสด็จ และงานอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
๔.๓ ฝ่ำยกำรแพทย์และปฐมพยำบำล มีหน้าที่ : ให้บริการ รักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่บัณฑิต นักศึกษา
และผู้ร่วมงานในวันฝึกซ้อม และวันงาน ประสานและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ จัดเตรียมเครื่องมือ
แพทย์ เวชภัณฑ์ยาและรถพยาบาลฉุกเฉินให้เพียงพอและพร้อมบริการ จัดเตรียมเครื่องเทอร์โมสแกนบริเวณ
ทางเข้าในเขตพิธี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕) กลุ่มกำรเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน
๕.๑ ฝ่ำยแผนและงบประมำณ มีหน้าที่: แจ้งทุกฝ่ายจัดทาเอกสารการขออนุมัติงบประมาณ จัดหา
งบประมาณ การโอนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของทุกฝ่าย จัดการบริหาร
งบประมาณและแจ้งการอนุมัติงบประมาณให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๒ ฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ มีหน้าที่ : ให้คาแนะนาขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินและจัดหา
พัสดุรายงานและสรุปรายงานรายรับและรายจ่ายเงิน การอานวยความสะดวกและติดตามการเงินและพัสดุให้
คณะทางานแต่ละฝ่าย และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๕.๓ ฝ่ำยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่ : จัดหาร้านจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ ของที่ระลึก
ร้านชุดครุยและร้านถ่ายภาพ กาหนดพื้นที่ อานวยความสะดวก และจัดเก็บค่าบารุงจากผู้ประกอบการ จัดการ
ป้ายโฆษณาและป้ายแสดงความยินดีตา่ ง ๆ และจัดหาน้าดื่มบริการแก่ฝ่ายต่าง ๆ
๕.๔ ฝ่ำยจัดหำเงินทูลเกล้ำถวำย มีหน้าที่ จัดหาเงินทูลเกล้าฯ ประสานและผู้มีอุปการคุณ จัดหาของที่
ระลึก เอกสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๒๐

๖. กลุ่มต้อนรับและเลี้ยงรับรอง/เชิดชูเกียรติ
๖.๑ ฝ่ำยต้อนรับ มีหน้าที่ : ประสานรายชื่อและเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร อาจารย์จากคณะต่าง ๆ เข้า
ร่วมงาน การต้อนรับ เลี้ยงรับรอง จัดเตรียมชุดครุยวิทยฐานะสาหรับนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารในวันงาน จัดแผนผังที่นั่งในเขตพิธีและนาผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร อาจารย์จากคณะ
ต่าง ๆ เข้านั่งประจาที่ในเขตพิธี จัดอาจารย์และบุคลากรเข้าเฝ้ารับส่งเสด็จในเขตพิธี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖.๒ ฝ่ำยจัดเลี้ยงรับรองและงำนเลี้ยงแสดงควำมยินดี/เชิดชูเกียรติ มีหน้าที่ : การเลี้ยงแสดงความ
ยินดี จัดหาของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย การเชิญและแจ้งกาหนดการแก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัต
โนบล การรับรองแขกผู้มีเกียรติ และประสานงาน ติดต่อระหว่างคณะ รวบรวมตรวจสอบข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิจาก
คณะต่าง ๆ เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒) วิธีกำรติดตำม
การติดตามงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นขั้นตอนที่รองอธิการบดีที่รับผิดชอบกลุ่มต่าง ๆ จะ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม และฝ่าย และมีการประชุมเพื่อกากับติดตามผลการเตรียม
ดาเนินงานทุกฝ่ายเป็นประจาทุกเดือน เพื่อการกากับดูแลการทางานให้ได้ตามเป้าหมาย ทาให้ทราบและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึง่ จะทาให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ร่วมกัน
๓) กำรพัฒนำ
การพัฒนางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมีการพัฒนางานจากการประชุมคณะทางานประจาเดือนและ
จากการติดตามผลการทางาน ในการประชุมจะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้กับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการทางาน และช่วยกาหนดแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการ
ทางานด้วย
๔) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
การประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะประเมินร่วมกันทุกฝ่ายว่า งานแต่ละครั้งนั้น มี
ผลสาเร็จของงานคือ เรียบร้อย สมพระเกียรติ และมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด และมีการนาข้อบกพร่ องมาแก้ไขใน
การเตรียมงานครั้งต่อไป ในการดาเนินงานทุกครั้ง ฝ่ายประสานงานและบริหารจัดการจะรวบรวมปัญหา
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง มหาวิทยาลัย จะประชุมสรุปเพื่อรวบรวมปัญหา หาแนวทางแก้ไข
จัดเตรียมข้อมูลในการดาเนินงานต่อไป
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นงานที่บุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ
นับเป็นแรงจูงใจในการทางานที่สาคัญ มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้ที่ได้ถวายงานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรได้มีโอกาสเข้าเฝ้า ทั้งในการรับส่งเสด็จอย่างใกล้ชิด การเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายสิ่งของ
ต่าง ๆ และการเข้าถ่ายภาพ นับเป็นสิ่งตอบแทนแก่บุคลากรที่ได้มีการทุ่มเทการทางานและได้ผลงานที่สาเร็จ

๑๒๑

๔. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow chart)
แผนกำรดำเนินงำนและปฏิทินและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
ฝ่ำยประสำนงำนและบริหำรจัดกำร
ระยะเวลำ
กุ ม ภาพั น ธ์

เมษายน

มิถุนายน

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/เอกสำร

ผู้ดำเนินงำน

จัดทาร่างกาหนดการ ร่างคาสั่งคณะทางาน
ฝ่ายประสานงาน
ประธานฝ่าย คณะทางาน และภาระหน้าที่
รับผิดชอบ เสนอที่ประชุมผู้บริหาร
จัดทาร่างพระราโชวาท ร่างกาหนดการ คา
ฝ่ายประสานงาน
กราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย และ
อธิการบดีขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ ต่อ
ราชเลขานุการในพระองค์

เชิญประชุมคณะทางาน จัดร่างงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
แจ้งกาหนดการจากกรมราชเลขานุการใน
พระองค์ แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง /แจ้งบัณฑิต
ทางไปรษณีย์และทางเว็บไซต์
นิมนต์พระสงฆ์ ๒ ชุด ๑๐ รูป ประสานกับ
สานักพระพุทธศาสนา
แจ้งขออัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จาก
จังหวัด โดยให้สานักพระพุทธศาสนาอัญเชิญมา
ให้ (ตามระเบียบ)
แจ้งขอวงโยธวาทิต มทบ.๒๒

ฝ่ายประสานงาน

กรกฎาคม

เสนอขออนุมัติ แผน งบประมาณ

มิถุนายน –
พฤศจิกายน

จัดประชุมคณะทางาน แจ้งรายละเอียด
กาหนดการแก่ผู้เกี่ยวข้อง สรุปการเสนอ
งบประมาณฝ่ายต่าง ๆ
ออกหนังสืออนุญาตให้ถ่ายภาพ
แจ้งประวัติร้านถ่ายภาพ ประวัติช่างภาพ
อุปกรณ์ถ่ายภาพต่อ

ฝ่ายต่าง ๆ ฝ่าย
ประสานงาน
ฝ่ายประสานงาน

พฤศจิกายน

ชื่อ-ที่อยู่ผู้ติดต่อ

นางอัจฉริยา ภู่จ้อย
กองการในพระองค์ กรม
ราชเลขานุการในพระองค์
สานักพระราชวัง
โทร. ๐๒ ๒๒๐๗ ๒๐๐
ต่อ ๓๓๐๘
e-mail
: achariya.po@ohm.go.th

ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายพิธีการ

สานักพระพุทธศาสนา

ฝ่ายพิธีการ

สานักพระพุทธศาสนา

ฝ่ายพิธีการ

มทบ.๒๒

ฝ่ายประสานงาน

กรมราชองครักษ์
กองอานวยการรักษาความ
ปลอดภัย

๑๒๒

ระยะเวลำ

พฤศจิกายน
กลาง
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/เอกสำร
กรมราชองครักษ์ และกองอานวยการรักษา
ความปลอดภัย
จัดเตรียมความพร้อมในการตรวจสถานที่ แท่น
ที่ประทับ ห้องรับรองส่วนพระองค์
จัดประชุมร่วมกับสานักพระราชวัง
หน่วยแยกฯ กรมราชองครักษ์ ฝ่ายต่าง ๆ และ
ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัด
ส่งหนังสือแจ้งรายการอาหารไปกองงานส่วน
พระองค์ พร้อมรายการอาหาร

ผู้ดำเนินงำน

ตารวจสันติบาล
ฝ่ายสถานที่
ฝ่ายห้องรับรอง
ฝ่ายต่าง ๆ และ
ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายประสานงาน

พฤศจิกายน

ส่งกาหนดการจริง ให้สานักราชเลขาธิการ

ฝ่ายประสานงาน

ธันวาคม

ตามกาหนดการจากกองงานส่วนพระองค์

ฝ่ายประสานงาน

ธันวาคม

ส่งหนังสือเชิญเฝ้ารับเสด็จ แม่ทัพภาค ๒
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตารวจภาค ๓
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พร้อมกาหนดการและ
แผนผัง
ประชุมร่วมกับ มทบ. ๒๒
๑.แจ้งกาหนดการจริงบัณฑิต เส้นทางจราจร ที่
จอดรถ
๒.รวบรวมชื่อผู้บริหารจัดทา/แจ้งแผนผังที่นั่งใน
เขตพิธี
ประชุมประสานการทางาน แจ้งรายละเอียด
การเตรียมงานของมหาวิทยาลัยกับกอง
อานวยการ ที่ มทบ. ๒๒
๑.กรมโยธาธิการเข้าพื้นที่/จัดอาหารและที่พัก
๒๐ คน

ฝ่ายประสานงาน

ธันวาคม
ธันวาคม

ธันวาคม
ธันวาคม

ชื่อ-ที่อยู่ผู้ติดต่อ

คุณสาเริง ๐๘๑๑๗๒๘๓๑๐
กองงานส่วนพระองค์ฯ
คุณอาทิตย์ /คุณติณวรรณ
๐๒๒๘๐๓๕๘๑-๙ ต่อ ๗๑๖
โทรสาร ๐๒๒๘๐๓๕๗๘
กองงานส่วนพระองค์ฯ
เข็มที่ระลึก ถ้วยรางวัล โล่
๑๒๒๘๒๑๖๔๐-๑ ต่อ ๑๐๘
โทรสาร ๐๒๒๘๐๑๖๓๑
อัจฉรียา ภู่จ้อย กรมราช
เลขานุการในพระองค์
พระบรมมหาราชวัง
๐๒๒๒๐๗๒๐๐ ต่อ 3308
กองงานส่วนพระองค์
โทรสาร ๐๒๒๒๑๐๘๗๓
โทรสาร ตร. ภาค ๓
๐๔๔๒๔๓๓๑๙
มทบ. ๒๒

๑.ฝ่ายจัดการ
บัณฑิต
๒.ฝ่ายต้อนรับ
ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายสถานที่
ฝ่ายประสานงาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองออกแบบและก่อสร้าง

๑๒๓

ระยะเวลำ

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/เอกสำร
๒.ส่งรายละเอียด และภาพการตกแต่งสถานที่
ห้องต่าง ๆ

วันซ้อมย่อย

วันซ้อมใหญ่

วันซ้อมใหญ่
ธันวาคม

ผู้ดำเนินงำน

ชื่อ-ที่อยู่ผู้ติดต่อ

พลับพลาพิธี
โทรศัพท์ ๐๒๔๔๗๗๖๙๓
โทรสาร ๐๒๔๔๗๗๖๙๔
๑.จัดเตรียมการทูลเกล้าถวายมาลัยพระกรและ ๑.ฝ่าย
การขอรับพระราโชวาท
สิ่งของ ฝึกซ้อมผู้ทูลเกล้าถวายฯ ๕ คน
ประสานงาน
นางสาวปวิวัณณ์ คาเจริญ
๒.จัดเตรียมน้าดื่มสาหรับบัณฑิตและ
นางสาวชมสุข เทียมกลิ่น
ผู้ปฏิบัติงานที่อาคาร ๗ รอบฯ
๒.ฝ่ายทรัพย์สินฯ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์
๓. รับพระราโชวาท
๓.ฝ่ายประสานงาน กองงานในพระองค์
พระบรมมหาราชวัง
02 2207200ต่อ 3308
๑.ประสานการฝึกซ้อมรถขบวน กับตารวจทาง ๑.ฝ่าย
หลวง และกองอานวยการรักษาความปลอดภัย ประสานงาน
/จัดอาหารและเครื่องดื่ม
๒. มหาดเล็กรักษาพระองค์ ๓๕ นาย
๒.ฝ่ายประสานงาน
๓. กองพระราชพิธี สานักพระราชวัง ๓๐ คน/
กรมวัง ๘ คน/กองวัง
๔. ส่วนล่วงหน้าและราชองครักษ์รับเสด็จ ๑๐ ๓.ฝ่ายทรัพย์สินฯ
คน/ เข้าพื้นที่ จัดอาหารและที่พัก
๔. ฝ่ายสถานที่
๕.จัดเตรียมน้าดื่มสาหรับบัณฑิตและ
๕. ฝ่าย
ผู้ปฏิบัติงานที่อาคาร ๗ รอบฯ
ประสานงาน
๖. กรมประชาสัมพันธ์เข้าพื้นที่ ๕ คน จัด
อาหาร/ที่พัก
๗. จัดเตรียมห้องรับรองแก่ผู้ปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมผู้ดูแลประสานงาน
ประจาแต่ละจุด
การถ่ายภาพหมู่ /จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฝ่ายถ่ายภาพ
รับรองอาจารย์และผู้บริหารในการถ่ายภาพหมู่ บัณฑิต
๑.การตกแต่งดอกไม้เขตพิธีหน้าแท่นประทับ
ฝ่ายประสานงาน
ตรวจสอบแบบ ดอกไม้หน้าแท่นที่ประทับ
๒.เลี้ยงรับราชองครักษ์รับเสด็จ สานัก
พระราชวัง และส่วนล่วงหน้า
ฝึกซ้อมการกาหนดจุดการรับส่งเสด็จในอาคาร ฝ่ายประสานงาน
การถวายการต้อนรับ การเข้าถ่ายภาพหมู่ การ
ส่งสิ่งของทูลเกล้าถวาย

๑๒๔

ระยะเวลำ
เช้าวันงาน

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/เอกสำร

๑. อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร
๒. เลี้ยงรับรองอาหารเช้าผู้ปฏิบัติงาน ๕๐๐ คน
(เช่น กาแฟ +ข้าวต้ม/แซนวิช/ปาท่องโก๋) ข้าว
กล่อง สาหรับมื้อเช้าและกลางวัน ให้ทหาร
ตารวจประจากองอานวยการในมหาวิทยาลัย
กองบิน ๒๑ และเส้นทางเสด็จ
๓. เลี้ยงรับรองผู้บริหารและแขก
๔. ส่งเอกสารการถ่ายภาพ ผู้ถวายงาน สิ่งของ
ให้ กองอานวยการรักษาความปลอดภัย และ
สันติบาล
ธันวาคม
จัดเก็บและรายงานวัสดุครุภัณฑ์พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
ธันวาคม –
ประชุมสรุปงานประจาปี/ปัญหาอุปสรรค์/การ
มกราคมปีถัดไป จัดการความรู้ แนวปฏิบัติ ปัจจัยความสาเร็จ

ผู้ดำเนินงำน

ชื่อ-ที่อยู่ผู้ติดต่อ

๑.ฝ่ายพิธีการ
๒..ฝ่าย
ประสานงาน

๓.ฝ่ายต้อนรับ
ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายต่าง ๆ และ
ฝ่ายประสานงาน

มทบ. ๒๒

๑๒๕

รำยละเอียดกำรดำเนินงำนตำมกำหนดกำรพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
ฝ่ำยประสำนงำนและจัดกำรพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕..
กำหนดกำร
เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม

วันที่ พฤศจิกายน
ส่งกาหนดการ ร่างพระราโชวาท คากราบบังคมทูลให้
สานักราชเลขานุการฯ
วันที่ ธันวาคม ....
วันที่ .. ธันวาคม ....
วันที่ .. ธันวาคม ....
วันที่ .. ธันวาคม ....
วันที่ ..ธันวาคม ....

วันที่ ..9 ธันวาคม .... เวลา .... น.
วันที่ .. พฤศจิกำยน ....
เวลา .... น.
เวลำ .... น.
เวลำ .... น.
เวลา .... น
เวลำ ๐๗.๐๐ น.

กำรดำเนินงำนและผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทาร่างกาหนดการเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
กิจกรรม
๒. จัดทาหนังสือถึงกองการในพระองค์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ฝ่ายประสานงานฯ ส่งไป เมื่อวันที่ .. พฤศจิกายน สานักราช
เลขานุการแจ้งให้แก้ไขเอกสาร จาก เรียน อธิบดีกรมราช
เลขานุการในพระองค์ เป็น ราชเลขานุการในพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประชุมร่วมกับกองอานวยการรักษาความปลอดภัย มทบ. ๒๑
กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตกแต่งสถานที่
ฝ่ายสถานที่ฯ ประสาน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยประสานกับ กอ.
รักษาความปลอดภัย
คณะ ฝ่ายจัดการบัณฑิต ฝ่ายปริญญาบัตรและสูจิบัตรรายงาน
ตัว ฝึกซ้อมบัณฑิต
สานักพระราชวัง ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ราชองครักษ์
สันติบาล กรมประชาสัมพันธ์ เข้าพื้นที่ ฝ่ายประสานงานฯ
ประสานรถรับส่ง อาหาร และที่พัก
๑.ฝ่ายถ่ายภาพบัณฑิต จัดการการถ่ายภาพหมู่
๒. คณะ ฝ่ายจัดการบัณฑิต ฝ่ายปริญญาบัตรและ
สูจิบัตรรายงานตัว ฝึกใหญ่
๓. ฝ่ายจัดการบัณฑิต พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิต
ฝึกซ้อมผู้บริหารเข้าถ่ายภาพ ผู้ทูลเกล้า ฯ ถวาย สิ่งของ
ต่าง ๆ
๑.ฝ่ายประสานงานฯ จัดอาหารเช้า ใน กองบิน ๒๑ และตารวจ
เส้นทางเสด็จจาก กองบิน ๒๑ ถึงมหาวิทยาลัย กองอานวยการ
รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เวลา .... น. ที่
ห้องกระจกเล็ก
ฝ่ายจัดการบัณฑิต จัดบัณฑิต เข้าในเขตพิธี
เปิดกองอานวยการรักษาความปลอดภัย
ผู้บริหาร แขก ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิ่งของ เข้ารายงานตัวใน
เขตพิธี
๑.ฝ่ายประสานงานฯ จัดสิ่งของทูลเกล้าถวายฯ เพื่อส่งตรวจจาก
สันติบาล และส่งเอกสารช่างภาพของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างบัตร
โบว์

๑๒๖

กำหนดกำร
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์ พระที่นั่งจากวังสระปทุม
ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
เวลำ ๐๗.๓๐ น.
- รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศ
ยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี
เวลำ ๐๘.๓๐ น.
- เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑
จังหวัดอุบลราชธานี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดอุบลราชธานี แม่ทัพภาคที่ ๒ ผู้บัญชาการ
ตารวจภูธรภาค ๓ และผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เฝ้าฯ รับ
เสด็จ
- นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ทูลเกล้าฯ ถวาย
พวงมาลัย
- ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
(ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร/ใช้เวลาประมาณ ๑๕
นาที)
เวลำ ๐๘.๔๕ น.
- รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาเภอวารินชา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อธิการบดี และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ
- ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทน
คณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ
ถวายพวงมาลัย
- เสด็จเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษา
- เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง

กำรดำเนินงำนและผู้รับผิดชอบ
๒. ประชุมกับ กอ. รักษาความปลอดภัย (ฝ่ายสถานที่ฯ ฝ่าย
ประสานงาน ฯ ฝ่ายจัดการบัณฑิต) ที่ กอ. พร้อมเอกสารรายชื่อ
ผู้เข้าเฝ้า รายการสิ่งของ ประวัติช่างภาพทั้งหมด ตัวอย่างบัตร
โบว์และรายชื่อ

ฝ่ายประสานงาน ฯ จัดอาหารว่าง เช้าที่กองบิน ๒๑
สานักงานจังหวัด ประสานการรับเสด็จ ในกองบิน ๒๑

ฝ่ายประสานงาน ฯ
๑. จัดการรับเสด็จ หน้าอาคาร
๒. จัดทารายชื่อผู้รับเสด็จ
๓. จัดเตรียมผู้ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพรกร และเตรียม
มาลัยพระกร พร้อมพาน จานวน ๕ องค์
วงดุริยางค์ มทบ.๒๒

ฝ่ายประสานงานฯ จัดการรับเสด็จ
ฝ่ายจัดการนักศึกษา จัดนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สโมสรนักศึกษา
นายกสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษา เฝ้าฯ รับส่งเสด็จหน้า
ห้องรับรอง

๑๒๗

กำหนดกำร
- ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย
- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
- เสด็จออกจากห้องรับรอง
- เสด็จเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราช
บพิตร
- ทรงคม
- ประทับพระราชอาสน์
- ผู้แทนบัณฑิต เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
- นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
- ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกราบบังคมทูลเบิก
ผู้สาเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร (จานวน ๑๕๐ ราย)
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต
(ตามลาดับ)
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาล
ศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร (จานวน ๑,๕๐๐ ราย)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทาน การศึกษา (ตามลาดับ)
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- เสด็จออกจากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง
(ประมาณ ๑๐ นาที)
- เสด็จออกจากห้องรับรอง
- เสด็จเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม

กำรดำเนินงำนและผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายห้องรับรองส่วนพระองค์ที่แขวนฉลองพระองค์ สมุดและ
ปากกา
ฝ่ายประสานงานฯ เตรียมฉลองพระครุย (สารอง)
ฝ่ายบันทึกภาพ กรมประชาสัมพันธ์ ประสานการเปิดดนตรี
ฝ่ายประสานงานฯ จัดเตรียมดอกไม้หน้าเครื่องนมัสการ
ฝ่ายสงฆ์ จัดเตรียมพระสงฆ์และการอัญเชิญพระพุทธ
นวราชบพิตรก่อน ๒ ชั่วโมง
ฝ่ายจัดการบัณฑิต คัดเลือกผู้แทน และฝึกซ้อม
ฝ่ายประสานฯ จัดเตรียมพานและสูจิบัตร
ฝ่ายประสานฯ จัดเตรียมแฟ้มและคากราบบังคมทูล
ฝ่ายจัดการบัณฑิต
๑. ฝึกซ้อมผู้กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิต
๒. อาจารย์ถวายงาน

ฝ่ายจัดการบัณฑิต จัดการการเข้ารับ

ฝ่ายห้องรับรองส่วนพระองค์
ฝ่ายประสานงานฯ จัดผู้เปิดปิดประตู

๑๒๘

กำหนดกำร
- ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
(จานวน ๑,๕๐๐ ราย)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
(ตามลาดับ)
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคาปฏิญาณ
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท
(จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระ
บารมี)
- เสด็จฯ ไปหน้าเครื่องนมัสการ
- ทรงคม
- เสด็จออกจากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- เสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์
- ฉายพระฉายาลักษณ์กับคณะผู้บริหารและคณะทางาน
(จานวน ๒ ชุด)

- นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกอธิการบดี
และคณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย (จานวน ๒๕ ราย)
- เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง
- เสด็จเข้าห้องรับรอง
- ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
- ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย
- เสวยพระกระยาหารกลางวันเป็นการส่วนพระองค์
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดถวาย)

กำรดำเนินงำนและผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายจัดการบัณฑิต จัดการการเข้ารับ

ฝ่ายจัดการบัณฑิต คัดเลือกและฝึกซ้อมบัณฑิตผู้กล่าวนา บัณฑิต
ทุกคนยืน
เมื่อเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์จัดเตรียมไมโครโฟนแล้ว สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับยืนขึ้น
ให้ทุกคนในห้องพิธีรีบยืนขึ้น
ทุกคนในห้องพิธียังยืนอยู่
เมื่อทรงคมเสร็จ จะทรงหันมาโค้งให้ทุกคนรีบถวายความเคารพ
พระองค์ก่อน
ทุกคนในห้องพิธียังยืนอยู่จนกว่าสรรเสริญพระบารมีจะจบ
บัณฑิต เตรียมออกไปรอส่งเสด็จตามจุดที่กาหนด
ฝ่ายประสานงานจัดผู้เข้าถ่ายภาพชุดที่ ๑ นั่งรอที่จุดถ่ายภาพ
และชุดที่ ๒ ผู้บริหาร ทั้ง ๒ แถวรอหน้าห้อง เมื่อชุด ๑ ถ่ายเสร็จ
ให้ออกจากห้องทางทางเดินด้านข้าง ผู้ถ่ายภาพชุดที่ ๒ เข้าทาง
ประตูเสด็จ และออกทางทางเดินด้านข้าง แล้วไปรับประทาน
อาหารหน้าห้องหรือบริเวณที่มหาวิทยาลัยจัดให้ แล้วไปรอหน้า
ห้องผลิตภัณฑ์ชุมชน และจุดทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ แล้วรอส่ง
เสด็จตามจุดที่กาหนด
ผู้เข้าทูลเกล้าถวายเงิน เข้าทางประตูเสด็จ เมื่อรับแล้วออกทาง
ทางเดินด้านข้าง (สานักพระราชวังจะฝึกซ้อม)
ฝ่ายห้องรับรองส่วนพระองค์
สานักพระราชวัง

๑๒๙

กำหนดกำร
- เสด็จออกจากห้องรับรอง

เวลำ ๑๒.๐๐ น.
- เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน
๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เวลา ๑๒.๑๕ น.
– ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนครพนม
จังหวัดนครพนม
มกราคม ....

กำรดำเนินงำนและผู้รับผิดชอบ
เสด็จไปห้องผลิตภัณฑ์ชุมชน นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
ผู้บริหารตั้งแถวรอจากหน้าห้องที่ประทับ แล้วรอส่งเสด็จ เสร็จ
สิ้นภารกิจ
ฝ่ายประสานงานฯ มีอาหารกลางวันบริการตั้งแต่ ๑๑.๐๐ น. ที่
ห้องกระจกเล็ก
สานักงานจังหวัด
กองบิน ๒๑

ฝ่ายประสานงานฯ จัดอาหารกลางวัน ใน กองบิน ๒๑ และ
ตารวจเส้นทางเสด็จจากมหาวิทยาลัย ถึง กองบิน ๒๑ ตั้งแต่เวลา
๑๑.๐๐ น
ทุกฝ่ายสรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ ส่งฝ่าย
ประสานงานภายใน มกราคม เพื่อเตรียมประชุมสรุปงาน
ทบทวนการดาเนินงานต่อในปีถัดไป

๑๓๐

๕. กำรพัฒนำปรับปรุงงำน
ในการดาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีการพัฒนาปรับปรุงงานมาโดยตลอด ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖
– ๒๕๖๒ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และความเปลี่ยนแปลง ฝ่ายประสานงานฯ ได้นาผลสรุปการดาเนินงาน
แต่ละปี และรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงหาแนวทางแก้ไขปัญหา การปรับปรุงรูปแบบการ
ดาเนินงาน พัฒนาแผนผังขั้นตอนงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ลดช่องว่างในการ
ดาเนินงาน จนเป็นรูปแบบที่ชัดเจนเป็นคู่มือการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และในทางปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบต้องหมั่นศึกษา สังเกตงานจากที่ต่าง ๆ และประสานกับผู้เกี่ยวข้อง

วิธีกำรให้บริกำร (เทคนิควิธีกำร ข้อเสนอแนะ คำถำมที่พบบ่อย)
การให้บริการ เทคนิควิธีการ ข้อเสนอแนะในการเตรียมและการดาเนินงานแต่ละฝ่าย ฝ่ายประสานและ
บริหารจัดการได้สรุปและรวบรวมไว้ในบทที่ ๓ ในแต่ละงานแล้ว

๖. จรรยำบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
ในการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินงาน
ได้แก่ ควำมรับผิดชอบ ควำมอดทน ควำมตรงเวลำ และจิตบริกำร

๑๓๑

ในการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่ เชื่อมโยง และประสานงาน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ความตรงเวลามีความสาคัญ
เพราะกาหนดการต่าง ๆ ต้องดาเนินการไปตามขั้นตอน ตามเวลา และต้องมีความอดทนต่อการตอบคาถาม การ
ให้บริการข้อมูลแก้ผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่าย การมีจิตบริการที่ดี

๑๓๒

บทที่ ๕ ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน
ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
ในการดาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีปัญหาอุปสรรคในการทางานซึ่งได้รวบรวมจากการ
ทางาน การประชุม เช่น ลักษณะงานเป็นงานที่ปฏิบัติปีละครั้ง มีระยะเวลาในการทางานทิ้งช่วง และปัญหาที่มีการ
เปลี่ยนผู้ปฏิบัติจากส่วนกลาง และจากในมหาวิทยาลัย หรือการเปลี่ยนแนวปฏิบัติจากส่วนกลาง หรือมีปัญหาจาก
การดาเนินงานจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แล้วมีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติใหม่ หรือการสลับหน้าที่ หรืออาจมีผู้
ปฏิบัติไม่เพียงพอ งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ หรือปัญหาจากระบบอื่น ๆ ที่อาจควบคุมไม่ได้ ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ฝ่ายประสานงานฯ จึงได้สรุปประเด็นปัญหาที่พบ และต้องระมัดระวังใน
การทางาน พร้อมแนวทางการแก้ไขและพัฒนา เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบหรือ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น
กำรดำเนินงำนและประเด็นปัญหำที่พบ
๑.รำชองครักษ์ ขอให้แก้ไขดังนี้
๑.๑ กำรลำเลียงใบปริญญำบัตร เนื่องจาก
พื้นที่อาคารไม่มีทางเข้าออกบริเวณหลังแท่นพิธี
ทาให้ฝ่ายในไม่สามารถเข้าออกหากมีกรณี
ฉุกเฉินได้และสานักพระราชวังไม่สามารถเข้าไป
ดูแลพระสงฆ์ได้
๑.๒ เส้นทำงเสด็จ
๑.๓ บริเวณห้องรับรองด้ำนหลังไม่มีห้องน้ำ
และเส้นทำงเดินเข้ำออกนอกอำคำร
สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิหรือสภามหาวิทยาลัย
ที่อยู่บนเขตพิธีและไม่มีเส้นทางลาเลียง หรือ
เดินไปนอกอาคาร
(มีห้องน้าเฉพาะในห้องรับรองผู้ตามเสด็จ
ซึ่งเป็นพื้นที่ทกี่ ันไว้เฉพาะ)
๑.๔ กำรอ่ำนรำยชื่อเพื่อเบิกบัณฑิต
ควรอยู่ด้านบนเวทีข้างแท่นถ่ายภาพ ให้
นับจังหวะการอ่านโดยการฟังเสียงกดชัตเตอร์
คือ กดแล้วอ่าน จะทาให้เป็นจังหวะตรงตัว
บัณฑิตและควรตั้งไมโครโฟน ๒ ตัว เพื่อจะได้

แนวทำงกำรแก้ไข กำรพัฒนำกำร
ดำเนินงำน และข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร/
แก้ไขแล้ว

๑.จัดการลาเลียงปริญญาบัตรโดยให้
บุคลากรเชิญพานปริญญาบัตรไปที่แท่นที่
ประทับ โดยไม่ต้องนั่งลาเลียงกีดขวาง
เส้นทาง

ฝ่ายปริญญาบัตรและสูจิ
บัตร

ต้องตรวจสอบทุกครั้ง ทุกจุด ทาเป็นขั้น
แทนทางลาด หรือใช้แลคซีนสีที่ต่างจาก
พรม ติดให้เห็นชัดเจน
๑.หากมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก ต้องแจ้ง
ล่วงหน้า เพื่อเตรียมอานวยความสะดวก
๒. จัดทาห้องน้าเพิ่ม
๓. จัดทาช่องทางเข้าออกอื่นสาหรับการ
ปฏิบัติงาน แต่ต้องระวังเส้นทางให้
ปลอดภัย

ฝ่ายสถานที่

ควรตั้งผู้อ่านรายชื่อโดยเฉพาะของงาน
ปริญญาบัตร เพื่อฝึกการอ่านให้เป็น
จังหวะ โดยคัดจากผู้ที่มีน้าเสียงดี และ
อ่านภาษาไทยได้ดี ถูกต้อง

ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต

ฝ่ายสถานที่

๑๓๓

กำรดำเนินงำนและประเด็นปัญหำที่พบ
ไม่ต้องรอ ไม่ควรหยุดอ่านรายชื่อ ควรอ่านวน/
จนครบจบคณะ
๑.๕ แอร์ไม่เย็น (ห้องรับรอง ห้องฉายพระรูป
บริเวณแท่นพิธี)
๑.๖ การจัดแถวที่นั่งผู้ตามเสด็จ ให้จัดหันหน้า
ไปตามพระองค์ส่วนแถวผู้บริหาร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยให้จัดหันหน้าเข้าหาพระองค์
ท่าน
๒.สำนักพระรำชวัง
๒.๑ การพระราชทานเข็มที่ระลึก ให้เขียน
ข้อความการพระราชทาน แล้วจะพระราชทาน
เป็นซอง โดยไม่ต้องใช้ของจริง (ของจริงให้รับ
ต่างหาก)
๒.๒ การปลูกต้นไม้ ให้กลบดินให้เรียบร้อย
พระองค์จะรดน้า แล้วเช็ดพระหัตถ์
๓. แผนผังที่นั่ง
ที่นั่งมีจานวนจากัด แผนผังเปลี่ยนแปลง
บ่อย ไม่นิ่ง และ ไม่ยืนยันข้อมูล แจ้งล่าช้าทาให้
ไม่สามารถแจ้งการแก้ไขต่อผู้เกี่ยวข้องได้ทัน ทั้ง
จานวนและรายชื่อ
๔. กำรรับรองแขก อำหำร น้ำดื่มของ
โรงแรม
๔.๑ ปิดบริการอาหารเช้า ประมาณเก้าโมง
เพราะไปให้บริการที่โรงแรมต่อทาให้การรับรอง
แขกบริเวณงาน มีเพียงขนมปังไส้เผือก ไม่มี
เครื่องดื่ม
๔.๒ ไม่มีผู้แจ้งผู้บริหารและอาจารย์ที่มาร่วม
ในงานว่าจะ รับประทานอาหารและน้าดื่มที่จุด
ใด
๔.๓ ตารวจไม่ได้ข้าวกล่อง /ไม่มีช้อน/ส่ง
ล่าช้า
๔.๔ ไม่ควรใช้อาหารของหมักดองมาเป็น
อาหารกล่อง (อาจทาให้ท้องเสียได้)
๔.๕ ไม่มีผู้ต้อนรับ รับรองแขกในบริเวณเขต
พิธี

แนวทำงกำรแก้ไข กำรพัฒนำกำร
ดำเนินงำน และข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร/
แก้ไขแล้ว

ต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้อยู่ที่ระดับ ๒๒ ฝ่ายสถานที่
องศา
จัดทาเป็นรูปแบบไว้แล้ว
ฝ่ายประสานงาน

ในวันงานจะมีเจ้าหน้าที่จากสานัก
พระราชวังมาหลายหน่วยงาน ได้แก่ กอง
พระราชพิธี /กรมวัง /มหาดเล็กวัง แบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบ หลายคนหลายแนว
ปฏิบัติ
จัดทารูปแบบการเขียนไว้
ให้จัดเตรียมเฉพาะกระบวยรดน้าและผ้า
เช็ดพระหัตถ์
หาที่นั่งแถวอื่นที่ว่างแทน สารองที่นั่งเพิ่ม
ไว้ในแถว

ฝ่ายจัดหาเงินทูลเกล้าฯ

ฝ่ายถวายงานปลูกต้นไม้
ฝ่ายประสานงาน

รับงานมากเกินไปทาให้งานของ
ฝ่ายต้อนรับและฝ่าย
มหาวิทยาลัยเสียหาย
การเงิน
๔.๑ การบริการส่วนนี้ต้องอยู่บริการจนจบ
งาน จัดเจ้าหน้าที่หรือ
นักศึกษาดูแลบริการ
๔.๒ ผู้แทนคณะที่มาประชุมควรแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ด้วย /ทา
ป้ายและแจ้งจุดบริการอาหารและน้าดื่ม
๔.๓ จัดเลี้ยงรวมทุกฝ่าย (ยกเว้นบางฝ่าย
ที่จาเป็นต้องแยก) และให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งดูแลรับรับผิดชอบในภาพรวม
ทั้งหมด
๔.๔ ให้จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลทุกห้องรับรอง
รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่คณะมา

๑๓๔

กำรดำเนินงำนและประเด็นปัญหำที่พบ

๕. ชุดครุยขำดในวันซ้อม วันงำน เข็ม
กระดุมเครื่องหมำยต่ำง ๆ
ร้านถ่ายภาพไม่ได้เซ็นสัญญาจ้าง
๖.ตำรวจสันติบำล
ตารวนสันติบาลเตรียมปลอกแขนมาไม่พอ ให้
มหาวิทยาลัย เตรียมปลอกแขนช่างภาพ
เพิ่มเติมสารองไว้ด้วย
๗. ขอใช้ห้องด้านหลังเป็นที่เก็บแท่นที่ประทับ
พรม และเก้าอี้เพื่อจะได้ไม่ต้องขนย้ายไกล และ
เก็บของเป็นสัดส่วน และไม่อนุญาตให้นาไปใช้
ในงานอื่น ๆ
๘. ฝ่ายใดที่มีแขกต้องดูแลรับรองให้ดูแล
จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มให้เรียบร้อย และ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าบ้าน
ควรให้บริการ ให้คาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่จาก
ภายนอกหน่วยงาน เช่น กอ.ไปขอรับอาหาร
ผิดห้อง ควรแนะนาจุดที่ต้องไปรับไม่ใช่บอกว่า
ไม่ให้/ไม่มี
๙. บัตรจอดรถและบัตรติดหน้าอกเข้าออกของ
ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้มาร่วมงาน เช่น กรม
พัฒนาชุมชน

แนวทำงกำรแก้ไข กำรพัฒนำกำร
ดำเนินงำน และข้อเสนอแนะ
ดูแลผู้บริหาร คณาจารย์ในคณะของ
ตนเองด้วย
๔.๕ ผู้บริหารควรมารับรองแขกด้านหน้า
เวทีด้วย
ควรจัดเตรียมครุย เครื่องหมายสารอง
เข็มด้ายสาหรับซ่อมให้พร้อม
ควรดาเนินการเซ็นสัญญาให้เรียบร้อยเพื่อ
ประกันการทางานและสิทธิของนักศึกษา
เพื่อการตรวจสอบคุณภาพงานให้บัณฑิต
ควรมอบหมายฝ่ายใดรับผิดชอบให้ชัดเจน

หาถุงมาคลุมเก้าอี้และพรมกันฝุ่นอีก
ชั้นหนึ่ง

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร/
แก้ไขแล้ว

ฝ่ายจัดการบัณฑิต และ
ฝ่ายสิทธิประโยชน์ฯ

มอบฝ่ายถ่ายภาพบัณฑิต
ดาเนินการโดยฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ จะส่ง
มอบปลอกแขนจานวน
๓๐ ปลอกให้ต่อไป
ฝ่ายประสานงาน

จัดทาป้ายแผนผังจุดบริการต่าง ๆ ภายใน ทุกฝ่าย
อาคารติดไว้

มีหลายกลุ่มหลายหน่วยงาน ไม่มี/ไม่ได้
จัดเตรียมบัตร ได้บัตรล่าช้าเพราะต้องรอ
ผู้บริหารลงนาม อาจทาบัตรรวมไว้ เช่น
ผู้บริหาร คณะ กรมพัฒนาชุมชน
สื่อมวลชน /คณะ สารองให้ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องไว้
๑๐. การถ่ายทอดสัญญาณภาพไปยังห้องต่าง ๆ เชื่อม/ขยายสัญญาณไปห้องรับรองต่าง ๆ
เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในอาคาร และ
หรือจุดสาคัญเช่น กอ. ตารวจ ห้องอาหาร
ควรถ่ายทอดสัญญาณไปห้องประชุมสานักงาน และห้องประชุมศรีเมืองใหม่เพิ่ม
อธิการบดีเพื่อให้ญาติบัณฑิตได้รับชม

๑. ฝ่ายต้อนรับ
๒. ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย

ฝ่ายสถานที่และฝ่าย
ถ่ายภาพบัณฑิต

๑๓๕

กำรดำเนินงำนและประเด็นปัญหำที่พบ
๑๑. การเลี้ยงรับรองสื่อมวลชน ควรจัดแยก
จากการเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพราะมาไม่พร้อมกัน และไม่ใช่
งานที่เป็นทางการสาหรับสื่อมวลชน
๑๒. สูจิบัตรพิมพ์คาสั่งผิดชุด เอาชุดแรกซึ่ง
ยกเลิกแล้วมาลง
๑๓. การแจ้งชื่อการรายงานตัวเข้ารับจากฝ่าย
จัดการบัณฑิตคลาดเคลื่อนไม่นิ่งทาให้ฝ่าย
ปริญญาบัตรต้องเสียเวลาดึงใบปริญญาบัตร
หลายครั้ง
๑๔ การถ่ายภาพงาน ควรเก็บรายละเอียดตาม
ขั้นตอนงานให้ครบทุกจุดตามกาหนดงาน
๑๕. ภาพบัณฑิตเข้ารับไม่สวยงาม ไม่ถูกจังหวะ

๑๖. การเข้าพื้นที่ของกรมโยธาธิการ

แนวทำงกำรแก้ไข กำรพัฒนำกำร
ดำเนินงำน และข้อเสนอแนะ
ควรเลี้ยงแยกจากกัน

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร/
แก้ไขแล้ว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบควรตรวจสอบให้
ละเอียด ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๑.ให้ตรวจสอบข้อมูลให้นิ่งและมั่นใจก่อน
แล้วค่อยแจ้ง
๒. ในปีหน้าจะใช้การสแกนข้อมูลจากบัตร
ประจาตัวบัณฑิต
กาหนดผู้รับผิดชอบถ่ายภาพงานให้ครบ
ทุกจุด ทุกขั้นตอน
ต้องชี้แจงให้บัณฑิตทราบและเข้าใจการ
เข้ารับให้ปฏิบัติตามที่กาหนด เช่น ยืนให้
ตรงจุดที่กาหนด ไม่ก้ม เอียงตัว และเมื่อ
มือแตะใบปริญญาบัตรช่างภาพจะกด
ชัตเตอร์ ระหว่างนั้นต้องยืนตรง ไม่เฉียง
เท้าออกขณะรับ
ฝ่ายสถานที่ควรจัดผู้ประสานประจาจุด
เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าตกแต่ง
พื้นที่ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น ไม้
นั่งร้าน ควรติดม่านหลังพระสงฆ์ บันได
ให้เรียบร้อยก่อนเข้าพื้นที่ เพราะทาให้
เสียเวลารอดาเนินการจากฝ่ายสถานที่ของ
มหาวิทยาลัย

ฝ่ายสูจิบัตร
ฝ่ายจัดการบัณฑิต

ฝ่ายถ่ายภาพ
ฝ่ายจัดการบัณฑิตและ
ฝ่ายถ่ายภาพบัณฑิต

ฝ่ายสถานที่

ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตในกำรทำงำน
๑. ในการประชุมสรุปงาน ผู้บริหารที่รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ บางฝ่าย บางคณะไม่มาประชุม/ไม่ส่งผู้แทนมา
ประชุม ทาให้ไม่ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการทางานได้ เช่น มาไม่ตรงเวลา ไม่
ทราบเส้นทางเข้าออก แต่งกายไม่ถูกต้อง
๒. คณะทางานแต่ละฝ่ายต้องทราบผังการทางานทั้งหมดเพื่อ เชื่อมโยงและเอื้อกับการทางานของฝ่าย
อื่น ๆ ด้วย
๓. ในการถ่ายภาพหมู่ทุกครั้งจะมีแจ้งเตือนให้คณาจารย์ผู้เข้าถ่ายภาพที่แต่งกายให้เรียบร้อย เพื่อให้ภาพ
หมู่ของบัณฑิตเรียบร้อย สวยงาม คณะควรย้าเตือนและแจ้งให้อาจารย์ให้ความสาคัญและแต่งกายให้ถูกต้อง

๑๓๖

เหมาะสมด้วยถึงแม้ว่าจะสวมครุยทับ เพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพครุยที่สวม เช่น สวมรองเท้าคัทชูสีดา
ไม่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงวอร์ม กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น รองเท้าผ้าใบ รองเท้าสาน รองเท้าที่มีลวดลาย
ต่าง ๆ
๔. เขตหวงห้ามด้านหน้า อนุญาตให้เฉพาะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้ติดบัตรอนุญาตเท่านั้น
กองอานวยการรักษาความปลอดภัยได้กาชับให้มหาวิทยาลัยควบคุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ทั้ง
กิริยา ท่าทาง การยืน การเดิน การแต่งกายในการรอรับส่งเสด็จ พื้นที่สูงข่ม และบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่หวงห้าม
บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีบัตรอนุญาตให้เข้า จึงไม่สมควรเข้ามาในบริเวณนี้
๕. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชวงศ์ พิธีการต่าง ๆ จะมีทหาร ตารวจ สังเกต สอดส่องความเรียบร้อย
ในการปฏิบัติงานและมีการเขียนรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยระดับสูงต่อไป

เอกสำรอ้ำงอิง (Reference Document)
รวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสานัก ๒๕๕๐ สานักพระราชวัง
ภูษณิศา นวลสกุล ๒๕๕๔ คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภูษณิศา นวลสกุล ๒๕๖๐ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานพิธีอื่น ๆ ๒๕๖๐
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ราชกิจจานุเบกษา ๒๕๖๒ ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คาอ่าน และสรรพนาม คาขึ้นต้น
คาลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กรมเสมียนตรา สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
http://www1.mod.go.th
http://crma-g2.blogspot.com
http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.0

ภำพประกอบ
นายวรพจน์ นวลสกุล
สานักวิทยบริการ
นางศกุนตลา เกตุวงษา
สานักวิทยบริการ
นายเพลิน วิชัยวงศ์
งานประชาสัมพันธ์
บริษัทภาพยนตร์วิดีโอโปรดั๊กชั่น จากัด

๑๓๗

ภำคผนวก
ตัวอย่ำงเอกสำร แบบฟอร์ม แผนผัง เอกสำรที่ใช้อนื่ ๆ

๑๓๘

แบบรำยงำนข้อมูลในพื้นที่เสด็จฯ
วันตรวจพื้นที่ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕..
วันเดือนปีที่เสด็จพระราชดาเนิน .. ธันวาคม ๒๕..
ผู้กรอกข้อมูล ชื่อนางภูษณิศา นวลสกุล ตาแหน่ง รองประธานฝ่ายประสานงาน พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕..
๑. สถานที่ที่จะเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๒. ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชื่อ ...
เบอร์โทรศัพท์
๒.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ชื่อ ...
เบอร์โทรศัพท์
๒.๓ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ชื่อ ...
เบอร์โทรศัพท์
๒.๔ ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่ชื่อ ..... ตาแหน่งผู้บญ
ั ชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๒๒ เบอร์โทรศัพท์
๒.๕ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด ชื่อ ... เบอร์โทรศัพท์
๒.๖ นายอาเภอชื่อ...
เบอร์โทรศัพท์
๒.๗ กานันบ้านศรีไค ชื่อ...
เบอร์โทรศัพท์
๒.๘ ผู้ใหญ่บ้านศรีไค ชื่อ...
เบอร์โทรศัพท์
๒.๙ นายก อบต. เมืองศรีไคชื่อ...
เบอร์โทรศัพท์
๒.๑๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต ๒ ชื่อ
๑)
๒)
๓)
๒.๑๑ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ชื่อ
๑)
๒)
๓. ข้อมูลด้านประชากร ท้องที่ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๓.๑ จานวนประชากร ชาย ๗๗,๓๔๘ คน หญิง ๗๕,๓๒๓ คน รวม ๑๕๒,๖๗๑ คน
๓.๒ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว บาท/ปี
๓.๓ อาชีพหลัก เกษตรกร

๑๓๙

อาชีพรอง จักสาน ทอผ้า แปรรูปอาหาร
๓.๔ การศึกษาพื้นฐาน
๓.๕ โรคที่มักเกิดขึ้นบ่อย
๓.๖ จานวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบ่อยในพื้นที่ ลักขโมย ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท
๓.๗ กลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้แก่......ไม่มี....
๓.๘ การถวายฎีกาเคยมีหรือไม่.. เรื่อง......ไม่มี.
๓.๙ ความเดือดร้อนของประชากรที่มักได้รับการร้องเรียน
๓.๙.๑ การปล่อยน้าเสียลงห้วยตองแวด
วิธีแก้ไขปัญหาของทางราชการ การวางท่อระบายน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตาบลเมืองศรีไค
๓.๙.๒ ………………
วิธีแก้ไขปัญหาของทางราชการ........
หน่วยงานที่รับผิดชอบ..........
๓.๑๐ โครงการพระราชดาริในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง
๓.๑๐.๑.....
๓.๑๐.๒........
๓.๑๑ พระราชวงศ์แต่ละพระองค์เสด็จฯ พระราชดาเนินมาในพื้นที่ครั้งล่าสุดเมื่อไร ทรงงานเกี่ยวกับด้าน
อะไร และทรงมีรับสั่งให้จังหวัด หรือหน่วยราชการในพื้นที่ดาเนินการอย่างไร
๔. ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์
๔.๑ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ : พื้นที่ในตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบเป็นที่ราบ และที่ราบลุ่ม
๔.๒ การคมนาคม
๔.๒.๑ ทางบก
เส้นทางหลัก : หมายเลข ๒๔,๒๑๒,๒๑๗,๒๒๖,๒๑๗๘
๔.๒.๒ ทางเรือ
ท่าเรือ : ไม่มี
๔.๒.๓ ทางอากาศ
สนามบิน : ไม่มี
๔.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
: ร้อน
๔.๔ อุบัติภัยและภัยธรรมชาติ : ภัยแล้ง /น้าท่วม
๕. ข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัย
๕.๑ ผอ.กอ.ร่วมชื่อ
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
๕.๒ หน่วยงานอื่นที่ร่วมกันจัดตั้งกองอานวยการร่วมถวายความปลอดภัย
๕.๒.๑ กองบิน ๒๑ ผู้บังคับบัญชาชื่อ
ตาแหน่ง ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
เบอร์โทรศัพท์
๕.๒.๒. ตารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บังคับบัญชาชื่อ

๑๔๐

ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
๕.๒.๓ ตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ ผู้บังคับบัญชาชื่อ
ตาแหน่ง ผกก.ตชด.๒๒
เบอร์โทรศัพท์
๕.๒.๔ ตารวจทางหลวง ผู้บังคับบัญชาชื่อ
ตาแหน่ง ผู้กากับการ 6 กองบังคับการตารวจทางหลวง
เบอร์โทรศัพท์
๕.๓. เส้นทางจากที่ประทับถึงที่หมาย หรือเส้นทางจากจุดเปลี่ยนพระราชพาหนะถึงที่หมาย
๕.๓.๑ เส้นทางหลักระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร จากอาเภอเมืองอุบลราชธานี ถึงเขื่อนสิรินธร
อาเภอสิรินธร
พื้นผิวถนนมีลักษณะเป็นลาดยาง สี่ช่องทาง และสองช่องทาง
ใช้เวลาเดินทาง ๑.๑๕ ช.ม.
๕.๓.๒ เส้นทางหลักระยะทาง ๖๕ กิโลเมตร เขื่อนสิรินธร ถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พื้นผิวถนนมีลักษณะเป็นลาดยาง สี่ช่องทาง และสองช่องทาง
ใช้เวลาเดินทาง ๑ ช.ม.
๕.๓.๓ เส้นทางหลักระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร จากกองบิน ๒๑ ถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พื้นผิวถนนมีลักษณะเป็นลาดยาง สี่ช่องทาง และสองช่องทาง ใช้เวลาเดินทาง ๒๐
นาที
๕.๔ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่หมายมากที่สุด โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ อาเภอวารินชาราบ
ผอ.รพ. ชื่อ เบอร์โทรศัพท์
มีแพทย์ประจาโรงพยาบาลจานวน ๑๘ คน
ด้านใดบ้าง : อายุรกรรม ศัลยกรรม จักษุกรรม โสต ศอ นาสิก กระดูกและข้อ กุมารเวช
ขีดความสามารถของโรงพยาบาล : ขนาด ๒๐๐ เตียง
ยาหรือเซรุ่มป้องกันพิษงูมีหรือไม่ :
๕.๕ โรงพยาบาลที่อยู่ในเส้นทางเสด็จ ฯ
๕.๕.๑ โรงพยาบาล ผอ.รพ.ชื่อ.
เบอร์โทรศัพท์
๕.๕.๒ โรงพยาบาล ผอ.รพ.ชื่อ.
เบอร์โทรศัพท์
๕.๖ โรงพยาบาลในจังหวัดที่ดีที่สุด เรียงตามลาดับ
๕.๖.๑ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
ผอ.รพ.ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
๕.๖.๒ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ อาเภอวารินชาราบ
ผอ.รพ.ชื่อ.
เบอร์โทรศัพท์

๑๔๑

๖. อื่น ๆ /คาแนะนาเพิ่มเติม
๖.๑ โรงแรมที่พักที่ดีที่สุด (ตามลาดับ)
๖.๑.๑ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเทล ถนนชยางกรู เบอร์โทรศัพท์
๖.๑.๒ โรงแรมลายทอง
เบอร์โทรศัพท์
๖.๒ ห้องสรงและจุดพักรถขบวนฯ ระหว่างเส้นทางเสด็จ ฯ
๖.๒.๑ ...ถนนหมายเลย กม.ที่..
๖.๒.๒ ...ถนนหมายเลย กม.ที่..
หมายเหตุ :

๑๔๒

รำยชื่อผู้ทูลเกล้ำฯ ถวำยสิ่งของงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕..
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี วัน... ที่ ......... ๒๕..
ลำดับที่

ชื่อนำมสกุล

เลขประจำตัว
ประชำชน

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

สิ่งของที่ทูลเกล้ำฯ ถวำย

๑

อธิการบดี

๒
๓
๔
๕

ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนบัณฑิตปริญญาตรี
ผู้แทนบัณฑิตศึกษา
ผู้แทนนักศึกษา

เช็คเงินทูลเกล้าฯ ถวาย
ธนาคาร.. หมายเลข..
มาลัยพระกร ๑
มาลัยพระกร ๒
มาลัยพระกร ๓
มาลัยพระกร ๔

๖

ผู้แทนนักศึกษา/นายกสโมสร

มาลัยพระกร ๕

๗

ผู้แทนบัณฑิต

สูจิบัตร ๓ เล่ม

๘
๙
๑๐

คณบดีคณะ
ผู้แทนคณะ
ผู้แทนนักศึกษา/ ประธาน
นักศึกษา

๑๑
๑๒

ของที่ระลึก

ลงชื่อ

๑๔๓

ตัวอย่ำงเอกสำรกำรสั่งสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชน
ใบส่งของ
รำยกำรสินค้ำ..................................................................จำกร้ำน.............................................
เบอร์โทรศัพท์.................................................................ที่อยู่...................................................
โอนเข้ำบัญชีธนำคำร.......................................สำขำ...........................เลขที่บัญชี......................
บัญชี......................................................................ผู้โอน...........................................................
วันเดือนปี

รำยกำร

รำคำขำยส่ง รำคำขำยปลีก จำนวนหน่วย

เป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
ลงชื่อผู้รับของ........................................................................................................................................................
วันเดือนปี................................................................................................................................. ...........................

๑๔๔

กำรจัดกองอำนวยกำรรักษำควำมปลอดภัย

๑๔๕

ตัวอย่ำงเอกสำรเพื่อขอพระรำชทำนชื่อ
อำคำรเทพรัตนสิริปภำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
๑. ประวัติควำมเป็นมำ
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศนั้น การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ด้านต่าง ๆ จึงได้มีการพัฒนาตามลาดับ โดยมีความสาคัญได้รับ
ความสนใจในฐานะที่เป็นสินค้าและบริการที่นารายได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาล การท่องเที่ยวและธุรกิจ
บริการ จึงตอบรับกับสังคมและวิถีของประชาชนที่มีเวลาว่างเพิ่มขึ้น ต้องการการเดินทางพักผ่อนในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติตา่ ง ๆ มากขึ้น ในภาพของจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่โดยรอบนั้น การท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบเริ่มเข้าไปมีบทบาทในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนมากขึ้น โดยพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีและ
พื้นที่โดยรอบมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามและหลากหลาย อีกทั้งเป็นประตูที่เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับประเทศ จึงควรได้รับการพัฒนาการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจบริการ ทั้งในส่วนความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ศักยภาพการบริการของบุคลากรในสถานที่ที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวตั้งอยู่ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมทั้งมีทักษะการบริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทย และชาวต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมที่
ยั่งยืนและมีความสมดุลกับท้องถิ่นต่อไปตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เห็นถึงความสาคัญในด้านดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดการศึกษาใน
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ในช่วงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) โดยมีคณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ เป็นผู้บริหารจัดการ
หลักสูตรทั้งสองตามลาดับนั้น ทั้งนี้ จากการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าวจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ในการฝึกปฏิบัติจากการปฏิบัติจริง ในสถานที่จริง โดยสามารถรองรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชา
การท่องเที่ยว จานวน ๒๖๖ คน และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จานวน ๔๑๐ คน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงได้ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการ
บริหารธุรกิจเพื่อเป็นอาคารสาหรับการศึกษา วิจัย และปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะใช้สาหรับการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังสามารถเป็น
แหล่งในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และให้บริการแก่ชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ในการจัดสัมมนาและ
ฝึกอบรมให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์กำรใช้งำนอำคำรปฏิบัติกำรเพื่อกำรส่งเสริมและวิจัยด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ
เพื่อเป็นอาคารสาหรับการศึกษา วิจัย และปฏิบัติการสาหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหาร
ศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร ตามลาดับ เนื่องจาก การศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นจักต้องมีสถานที่เพื่อฝึกปฏิบัติ

๑๔๖

ในการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาหาร และด้านที่พักอาศัย รวมทั้งด้านการบริการเสริมสุขภาพ ซึ่งผลจาก
การให้บริการและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการจักได้นาไปศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการ ซึ่งจะ
ทาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่กล่าว
ข้างต้น
๓. ลักษณะอำคำร
๓.๑ อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ มีพื้นที่ใช้งาน รวมประมาณ
๖,๖๐๐ – ๗,๑๐๐ ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง ๗๖ ล้านบาท
๓.๒ อาคารตั้งอยู่ในพื้นที่เขตการพาณิชย์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
๓.๓ รูปลักษณะและพื้นที่โดยรอบของอาคารมีความกลมกลืนดูเป็นกลุ่มอาคารของมหาวิทยาลัย
ขณะเดียวกันได้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการเป็นศูนย์บริการ ที่ทันสมัย และความเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง
ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ด้านตะวันออก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความโดดเด่นทั้ง
ภูมิศาสตร์ที่ตั้งและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
๔. ควำมต้องกำรใช้พื้นที่ภำยในอำคำร ประกอบด้วยห้องและพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมแนบแบบแปลน ดังนี้
ประเภทห้อง/พื้นที่
๑

จานวนห้อง

กลุ่มบริกำรห้องพัก

๑.๑ ห้องพักเดี่ยว (ขนาด ๒๘ ตารางเมตร)

๔๕

๑.๒ ห้องออกกาลังกาย

๑

๑.๓ โถงพักคอย
๑.๔ โถงพักผ่อน
๑.๕ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ , พักกระเป๋า
๑.๖ สานักงาน

๑

๑.๗ บริการทัวร์

๑

๑.๘ สืบค้นการท่องเที่ยว

๑

๑.๙ INTERNET

๑

๑๔๗

ประเภทห้อง/พื้นที่

จานวนห้อง

๑.๑๐ สานักงานจัดการทัวร์

๑

๑.๑๑ ห้องประชุมเจ้าหน้าที่

๑

๒

กลุ่มบริกำรประชุมสัมมนำ

๒.๑ โถงต้อนรับ
๒.๒ ห้องสัมมนาแบบพื้นราบ ขนาด 500 ที่นั่ง ( แบบ Theater )

๑

๒.๓ ห้องสัมมนาแบบพื้นราบ ขนาด 200 ที่นั่ง ( แบบ Theater )

๑

๒.๔ โถงหน้าห้องประชุมสัมมนา

๑

๒.๕ บริการห้องประชุม

๑

๒.๖ บริการทางาน

๑

๒.๗ ร้านอาหาร 150 ที่นั่ง

๑

๒.๘ ห้องจัดเลี้ยง ขนาด 20 ที่นั่ง

๑

๒.๙ ห้องจัดเลี้ยง ขนาด 10 ที่นั่ง

๑

๒.๑๐ ลานจัดเลี้ยง/ทานอาหาร
๒.๑๑ ร้านหนังสือ

๑

๒.๑๒ ร้านค้า

๑

๒.๑๓ ห้องวิทยากร

๑

๒.๑๔ ห้องแต่งตัว

๑

๒.๑๕ ห้องเก็บของ

๑

๒.๑๖ ห้องเตรียมอาหาร

๑

๓.

กลุ่มบริกำรรวม

๓.๑ ห้องครัว

๑

๑๔๘

ประเภทห้อง/พื้นที่

จานวนห้อง

๓.๒ ครัวเย็น

๑

๓.๓ ล้างจาน

๑

๓.๔ เบเกอรี่

๑

๓.๕ เก็บเครื่องดื่ม

๑

๓.๖ ห้องซักรีด

๑

๓.๗ ห้องพักแม่บ้าน

๑

๓.๘ ห้องพักช่าง

๑

๓.๙ เก็บของช่าง

๑

๓.๑๐ เก็บของแม่บ้าน

๑

๔.

ส่วนบริกำรและทำงสัญจร

๔.๑ ถังเก็บน้าใต้ดิน

๑

๔.๒ ถังเก็บน้าดาดฟ้า

๑

๔.๓ ห้องเครื่องไฟฟ้า

๑

๔.๔ ห้องเครื่องปั๊ม

๑

๔.๕ ที่เทียบรถ

๑

๔.๖ ทางสัญจร , ห้องน้าสาธารณะ
รวมพื้นที่ใช้สอยอำคำร ๗,๐๐๐ ตร.ม.

๑๔๙

๑๕๐

ภำพอำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษำ
งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (เอกสารแนบส่งเรื่องครั้งแรก)

๑๕๑

แท่นที่ประทับ

๑๕๒

แท่นพระสงฆ์

๑๕๓

ห้องฉายพระฉายาลักษณ์

โต๊ะลงพระนามาภิไธย

๑๕๔

ห้องรับรองส่วนพระองค์

๑๕๕

๑๕๖

เส้นทำงเสด็จและกำรถวำยควำมปลอดภัย

๑๕๗

เขตกำรถวำยควำมปลอดภัยของมณฑลที่ ๒๒
ทหารบกที่ 22

กองอานวยการรักษาความ
ปลอดภัย

แม่ทัพภาค 2

เขตกำรถวำยควำมปลอดภัยของมณฑลที่ ๒๒
ทหารบกที่ 22

๑๕๘

กำรวำงกำลังพื้นที่วงรอบชั้นกลำง และวงรอบชั้นนอก ท่ำอำกำศยำนทหำร กองบิน ๒๑
ทหารบกที่ 22
กองบังคับการ กองบิน ๒๑

ฝูงบิน ๒๑๑

กองอานวยการถวาย
ความปลอดภัย
และท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 21

การใช้กาลัง ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑

๑๕๙

เส้นทำงไปจังหวัดอุบลรำชธำนี
เส้นทำงไปจังหวัดยโสธร

ท่ำอำกำศยำนทหำร กองบิน 21

เส้นทำงไปอำเภอพิบูลมังสำหำร

เส้นทำงไปจังหวัดศรีสะเกษ

เส้นทำงไปอำเภอกันทรลักษณ์
เส้นทำงไปอำเภอเดชอุดม

๑๖๐

เส้เส้นนทำงเสด็
ท่ำอำกำศยำนทหำร
บน.๒๑
ง โรงพยำบำลสรรพสิ
ทธิ ประกอบแผนเผชิญเหตุ
ทำงเสด็จจฯ ฯจำก
จำกท่
กำศยำนทหำร กองบิ
น ๒๑ ไปยั
ไปโรงพยำบำลสรรพสิ
ทธิ์ประสงค์
ประสงค์ ประกอบ แผนเผชิญเหตุ

๑๖๑

นทำงเสด็
ฯ จำกมหำวิ
ทยำลั
ลรำชธำนีไปยั
ไปโรงพยำบำลสรรพสิ
ทธิ์ประสงค์
ประกอบแผนเผชิ
ญเหตุ
เส้นเส้
ทำงเสด็
จฯจจำก
มหำวิทยำลั
ยอุยบอุบลรำชธำนี
ง โรงพยำบำลสรรพสิ
ทธิประสงค์
)

ประกอบ แผนเผชิญเหตุ มทบ.๒๒
ไปจังหวัดอุบลรำชธำนี
ไปจังหวัดยโสธร

ไปอำเภอพิบูลมังสำหำร

ไปจังหวัดศรีสะเกษ

ไปอำเภอกันทรลักษณ์
ไปอำเภอเดชอุดม

หมายเหตุ : เส้นทางเสด็จฯ จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปยัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ใช้เส้นทางหลวง ๒๔ – ถนนสถลมารค - ถนนอุปราช – ถนนสรรพสิทธิ์
(ระยะทาง ๑๖.๕ กิโลเมตร ใช้เวลา ๑๒ นาที)

๑๖๒

MOE 0529/

Ubon Ratchathani University
85 Sathonlamark Road
Warin Chamrap District
Ubon Ratchathani 34190
Thailand
November 2017

To Whom It May Concern,
Ubon Ratchathani University (UBU) invites Mr./Miss …………………………………………………………………..,
a graduate in Faculty of ………………………………………………………… from UBU to receive the degree
certificate presented by Her Royal Highness Princess Maha Mr./Miss …………………………………………
during 10-13 December 2017 so that he/she participates in this commencement.
If you have any further inquiry, please do not hesitate to contact us at Tel: +66-45-353131 or
pusanisa.n@ubu.ac.th. Thank you very much for your kind corporation.
Yours sincerely,

Associate Professor Dr Ariyaporn Pongrat
Vice President for Academic Affairs
Tel: +66-45-353131

๑๖๓

ที่ ศธ ๐๕๒๙/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๕ ถนนสถลมาร์ค
ตาบลเมืองศรีไค
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุญาตเชิญพัฒนาชุมชนนาผู้แทนชุมชนและผลิตภัณฑ์
ชุมชนมาแสดง เพื่อให้กองงานส่วนพระองค์ฯ คัดเลือกสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว และมหาวิทยาลัยมอบหมาย
ให้ฝ่ายประสานงานและบริหารจัดการ เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๖๔

กำรกำกับกับติดตำม ฝ่ำยประสำนงำนฯ
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕..
เรื่อง/ประเด็น
๑. เอกสารต่างๆ
๑.๑ ร่างกาหนดการ คากราบบังคม
ทูล ร่างพระราโชวาท
๑.๒ คาประกาศเกียรติคณ
ุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๓ หนังสือแจ้งบัณฑิตและ
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ฉบับภาษาไทย
และฉบับภาษาอังกฤษ
๒. การถ่ายภาพหมู่คณะผู้บริหารและ
คณะทางาน จานวน ๒ ชุด

๓. การเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ

ผลกำรดำเนินงำน/กำรกำกับติดตำม
๑.๑ ส่งให้กรมราชเลขานุการในพระองค์แล้ว
๑.๒ เผยแพร่ให้บัณฑิตทราบทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
๑.๓ ส่งให้คณะหน่วยงานผู้เกีย่ วข้องในมหาวิทยาลัยแล้ว
๑.๔ หนังสือแจ้งบัณฑิตฉบับภาษาไทยเผยแพร่ทางเว็บไซต์และส่งให้
งานทะเบียนแล้ว ฉบับภาษาอังกฤษ ระบุชื่อรายบุคคล รอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนามเพื่อส่งให้บัณฑิตทางอีเมล์ จะแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๙ พ.ย.
๒.๑ แจ้งผู้บริหาร และคณะทางานแต่ละฝ่าย ให้ส่งรายชื่อแล้ว
(คณะทางานฝ่ายละ ๑ คน) ภายในวันที่ ๑๗ พ.ย.
๒.๒ นัดซ้อมจุดถ่ายภาพวันที่ ๑๒ ธ.ค. เวลา ๑๔.๐๐ น.
๒.๓ สานักพระราชวังนัดซ้อมการถ่ายภาพก่อนเวลาเสด็จประมาณ ๒
ช.ม. (๐๗.๐๐)
๓.๑ แจ้งคณะ หน่วยงานแล้ว ให้ตอบกลับภายในวันที่
๓.๒ สิ่งของทูลเกล้าถวายของมหาวิทยาลัย เป็นผ้าไหม
๓.๓ ส่งรายการสิ่งของพร้อมชื่อที่อยู่สาเนาบัตรผู้ทูลเกล้า
๔.๑ แจ้งกรมพัฒนาชุมชนด้วยวาจาแล้ว รอทาหนังสือแจ้ง
๔.๒ จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล จานวน ๒ คน และอยูด่ ูแลความเรียบร้อย
ประจาในห้อง

๔. การแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผูเ้ ข้า
แสดงต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ให้นั่ง
พับเพียบรอ ไม่ชะเง้อดู ไม่ปักปิ่นปัก
ผมของมีคน ไม่รับประทานอาหาร
เวลาใกล้เสด็จ)
๕. การตกแต่งดอกไม้ ต้องให้แล้วเสร็จ รอพัสดุดาเนินการจัดหาร้าน และรอแจ้งผู้ประกอบการ
ภายใน ๑๘.๐๐ น. เพื่อส่งมอบพื้นที่
และรักษาความปลอดภัย
๖.การจัดที่จอดรถใต้อาคารและการ ๖.๑ มทบ. ๒๒ แจ้งในการรักษาความปลอดภัยไม่มฝี ่ายรักษาความ
รักษาความปลอดภัย
ปลอดภัยในคาสั่งการถวายความปลอดภัย ขอให้ จนท. ของ ม ให้เฝ้า
บริเวณที่จอดรถ และประชาชน ไม่เข้าวงใน
๖.๒ ไม่อนุญาตให้จอดรถใต้อาคาร
๗. แม่บ้าน ให้รีบทาความสาอาดให้
โหลดบัณฑิตแล้ว ให้รีบทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ ทั้งหมด
เสร็จ แล้ว ให้อยู่ในห้อง ไม่เดินไปมา ห้องน้าด้านหน้า ห้ามบัณฑิตเข้า
๘. ห้องด้านหลังที่ประทับ
ขอกันเป็นพื้นที่ปลอดภัย ไม่ให้อยูใ่ นห้อง
๙. การถ่ายภาพ
๙.๑ อนุญาตให้มีช่างภาพตามเสด็จถ่ายภาพนิ่งได้ ๒ คน วิดีโอ ๑ คน
(แจ้งชื่อช่างภาพ)
๙.๒ ไฟส่องสว่างร้านถ่ายภาพต้องมีแผ่นกรอง การแต่งกายของ
ช่างภาพร้านต้องเป็นผ้าเนื้อและสีเดียวกันทั้งชุด
๙.๓ การถ่ายทอดไม่ถ่ายทอดสด ไม่แช่ภาพ คัดกรองภาพ
๙.๔ ส่งหนังสือแจ้งรายชือ่ และประวัติช่างภาพต่อ กองอานวยการ
๙.๕ เวลาเสด็จจะมีแถวราชองครักษ์นาเสด็จ เมื่อถ่ายภาพแล้วให้ถอย
ออก ไม่กีดขวาง เส้นทาง

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายประสานงาน

ฝ่ายประสานงาน

ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายประสานงาน

ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย
ฝ่ายสถานที่
ฝ่ายจัดหาเงินทูลเกล้า
ฝ่ายถ่ายภาพ

ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายถ่ายภาพ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๑๖๕
เรื่อง/ประเด็น
๑๐. บัณฑิตพิเศษ
๑๑. สิ่งของเครื่องใช้

๑๒. เส้นทางเสด็จ

๑๓. รถขบวน

๑๔. บัตรรักษาความปลอดภัย เข้า
ออกในอาคาร

๑๕. เครื่องเสวย
๑๖. การเข้ารับปริญญาบัตร
๑๗. การจัดยามถวายพระเกียรติ
๑๘. การตกแต่งสถานที่

ผลกำรดำเนินงำน/กำรกำกับติดตำม
๑๐.๑ ให้รับพระราชทานปริญญาบัตรในห้องถ่ายภาพ
๑๐.๒ กรณีตรวจพบว่ามีไข้สูงมาก ไม่อนุญาตให้เข้ารับ
๑๑.๑ สานักพระราชวังจัดเตรียม โต๊ะลงพระนาม พรมที่ประทับ
เครื่องนมัสการ
๑๑.๒ มหาวิทยาลัยเตรียม สมุดและปากกาลงพระนาม พรมเส้นทาง
เสด็จ พระสงฆ์ และอาจารย์ถวายงาน ๒ ชุด อาสนสงฆ์ เครื่อง
ไทยทาน ปัจจัย
๑๑.๓ การอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร
๑๑.๔ ไมโครโฟน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายจัดการบัณฑิต
สาธารณสุข จว.
๑๑.๑ สานัก
พระราชวัง
๑๑.๒ มหาวิทยาลัย
ฝ่ายพิธีสงฆ์
๑๑.๓ กรมการศาสนา
วัฒนธรรมจังหวัด
๑๑.๔ กรม
ประชาสัมพันธ์
๑๑.๕ ฝ่าย
๑๑.๕ การจัดที่นั่งผู้ตามเสด็จ เหมือนเดิม
ประสานงาน
๑๑.๖ สานักงาน
๑๑.๖ สานักพระราชวังเข้าพื้นที่ ๑๑ ธ.ค. วันที่ ๑๒ ธ.ค. ให้สานักงาน จังหวัด
จังหวัดมารับธงติดรถยนต์พระที่นงั่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายตารวจราชสานักประจามอบตารวจภูธรและตารวจทางหลวง
ตารวจภูธรและตารวจ
กาหนดเส้นทางหลัก เส้นทางสารองฉุกเฉิน เส้นทางเสด็จเข้าและกลับ ทางหลวง
ย้อน ๔๐๐ เมตร ใช้ ประตู ๓ ให้มีกระทบประชาชนน้อยที่สุด ไม่ให้มี
รถขบวนตกค้างในเส้นทาง และให้วางกาลังพลตามเส้นทางเสด็จ
กรมราชองครักษ์มอบให้สานักงานจังหวัดจัดหา
๑๓.๑ รถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์พระที่นั่งสารองพร้อมแท่นธง ไม่ติด ๑๓.๑ – ๑๓.๓
ฟิล์ม ๒ คัน
สานักงานจังหวัด
๑๓.๒ รถเก๋งตามเสด็จ ๗ คัน รถตู้ ๒ คัน เขียนหมายติดด้านหน้ารถ
(ตามลาดับ 1-9)
๑๓.๓ รถรับส่งราชองครักษ์ รถเก๋ง ๑ คัน รถตู้ ๓ คัน รับที่กองบิน
๒๑ วันที่ ๑๒ ธ.ค. เวลา ๑๑.๐๐ น.
๑๓.๔ฝ่าย
๑๓.๔ ขอรับการสนับสนุนอาหารและที่พัก
ประสานงาน
๑๓.๕ รถขบวนให้มผี ู้นั่งตามข้อกาหนดเท่านั้น
กรมราชองครักษ์ กาหนดให้ทาบัตร ๓ ระดับ แยกสี กากับระบุ
ฝ่ายรักษาความ
หมายเลข จานวน
ปลอดภัย
ชั้น ๑ บริเวณห้องรับรอง เวที ช่างภาพตามเสด็จ ช่างภาพร้าน
ชั้น ๒ ภายในอาคาร
ชั้น ๓ นอกอาคารเท่านั้น
๑๕.๑ กรมราชองครักษ์ ให้ส่งรายการอาหารพร้อมคานวณปริมาณ
๑๕.๑ ฝ่ายห้องรับรอง
แคลอรี่ให้พยาบาลประจาพระองค์ (คุณช่อจิตร)
๑๕.๒ ฝ่าย
๑๕.๒ จัดอาหารของขบวนรถตามเสด็จ
ประสานงาน
กรมราชองครักษ์กาหนดความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๒ คนต่อนาที หลังการ ฝ่ายจัดการบัณฑิต
โหลดบัณฑิตให้แจ้งจานวน ตรวจสอบการขานชื่อ
หน่วยเฉพาะกิจ ๙๐๔ จัดยามถวายพระเกียรติจานวน ๓๕ นาย ขอรับ ฝ่ายประสานงาน
การสนับสนุนอาหาร ที่พัก รถรับส่ง
๑๘.๑ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าพื้นที่ตกแต่งอาคารและภายใน ฝ่ายสถานที่
(รอประสาน)

๑๖๖
เรื่อง/ประเด็น
๑๙. หลังเสร็จพิธี

ผลกำรดำเนินงำน/กำรกำกับติดตำม
๑๘.๒ การประดับธง ประดับด้วย ธงชาติ /วปร / สธ ตามลาดับทั้งไป
และกลับ
๑๙.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคม
ตอนเสด็จกลับ จะหันพระพักตร์มาโค้งผูม้ าร่วมพิธีตามประเพณี ให้
ทุกคนถวายความเคารพก่อนพระองค์โค้ง
๑๙.๒ ให้ปฏิบตั ิตามข้อตกลงให้เรียบร้อย

ผู้รับผิดชอบ
๑๙.๑ ฝ่ายจัดการ
บัณฑิต
๑๙.๒ ทุกฝ่าย

๑๖๗

ประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
เรื่อง พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
…………………………………………………………………
ตามหนังสือที่ รล ๐๐๐๒.๓/๑๔๙๕๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๖๖๑ เรื่อง ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในการนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอให้บัณฑิตขึ้นทะเบียนในระบบไว้แล้ว แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ สวมครุย
ประดับเข็มวิทยฐานะ และรายงานตัวฝึกซ้อมและเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๑๗ –
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
วันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๑ (กำรแต่งกำยชุดนักศึกษำหรือชุดสุภำพ)
ภำคเช้ำ ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น
ภำคบ่ำย ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น
คณะ/วิทยำลัย
สถำนที่รำยงำนตัวและฝึกซ้อม
สถำนที่รำยงำนตัวและฝึกซ้อม
บัณฑิตศึกษา (ปริญญา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ กลุ่มที่ ๑: บริเวณภำยในอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
โทและปริญญาเอก)
๑. บัณฑิตศึกษาทุกคณะ (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
คณะเกษตรศาสตร์
ชั้น ๑ หน้าห้องประชุมสุริยภัทร ๒. คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ลานกิจกรรมอาคารวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ ๒: บริเวณภำยนอกอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร EN 6 คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ชั้น ๒ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ห้อง CMP ๑๐๑ชั้น ๑ วิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์
แพทยศาสตร์ฯ
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ห้องดอกมันปลา ชั้น ๓ คณะ
คณะรัฐศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
ห้อง ๒๓๐๕ อาคารเรียนรวม ๒
ชั้น ๓ คณะนิติศาสตร์

๑๖๘

ภำคเช้ำ ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น
คณะ/วิทยำลัย
สถำนที่รำยงำนตัวและฝึกซ้อม
คณะรัฐศาสตร์
ห้อง POL ๓๐๑1 คณะรัฐศาสตร์
หลังใหม่ ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการ
รวมด้านสังคมศาสตร์

ภำคบ่ำย ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น
สถำนที่รำยงำนตัวและฝึกซ้อม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
คณะศิลปประยุกต์ฯ

ภำคเช้ำ ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น
ภำคบ่ำย ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น
คณะ/วิทยำลัย
สถำนที่รำยงำนตัวและฝึกซ้อม
สถำนที่รำยงำนตัวและฝึกซ้อม
คณะศิลปประยุกต์ฯ
ห้องประชุมมันปลา ชั้น ๓ คณะ
ศิลปประยุกต์ ฯ
คณะบริหารศาสตร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซ้อม
กลุ่ม ๓: บริเวณที่จอดรถอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
ห้องพิธี
๑. คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
โรงละคร คณะศิลปศาสตร์
กลุ่ม ๔: บริเวณด้ำนหน้ำอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
๑. คณะศิลปศาสตร์
วันอังคำร ที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ (กำรแต่งกำยเหมือนวันรับพระรำชทำนปริญญำบัตร)
๐๖.๐๐ น. บัณฑิตทุกคนรำยงำนตัวตำมจุดที่กำหนด บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ที่ด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗
รอบพระชนมพรรษา เรียงลาดับตามคณะ
อัฒจรรย์ใหญ่
คณะ/วิทยำลัย

อัฒจรรย์เล็ก
คณะ/วิทยำลัย

เวลำ
เวลำ
ถ่ำยภำพหมู่
ถ่ำยภำพหมู่
คณะเกษตรศาสตร์ (๑๕๙ คน)
๐๖.๓๐
คณะเภสัชศาสตร์ (๙๕ คน)
๐๖.๔๕
คณะวิทยาศาสตร์ (๔๖๘ คน)
๐๖.๕๐
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ (๑๔๙ คน)
๐๖.๕๕
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (๔๖๘ คน)
๐๗.๐๐
คณะพยาบาลศาสตร์ (๖๒ คน)
๐๗.๑๐
คณะศิลปศาสตร์ (๔๐๑ คน)
๐๗.๒๕
คณะนิติศาสตร์ (๑๖๙ คน)
๐๗.๒๐
คณะบริหารศาสตร์ (๘๘๖ คน)
๐๘.๐๐
บัณฑิตศึกษา (๑๕๔ คน)
๐๗.๓๐
คณะรัฐศาสตร์ (๓๑๘ คน)
๐๘.๒๐
คณะศิลปประยุกต์ฯ (๖๑ คน)
๐๗.๔๕
๐๗.๓๐ น. บัณฑิตทุกคนที่ถ่ายภาพหมู่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานตัวตามจุดที่กาหนดเพื่อตั้งแถวบริเวณ
หน้าลานหินสี และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ
๐๙.๔๕ น. ประธานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตชี้แจงการฝึกซ้อมและฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่อาคารพิธี
๑๐.๐๐ น. อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทบัณฑิต
๑๐.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ลาดับคณะตามกาหนดการจริง)
๑๐.๓๐ น. บัณฑิตที่เป็นทหำร/ตำรวจแยกฝึกซ้อม ณ ห้องฝึกซ้อม ชั้น 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ
๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลำ ๑๓.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
๑. กำรซ้อมใหญ่พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
๑๓.๐๐ –๑๓.๓๐ น. บัณฑิตทุกคนเข้าประจาที่นั่ง ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ

๑๖๙

๒. งำนเชิดชูเกียรติบัณฑิต
เวลา ๑๗.๐๐ -๑๗.๓๐ น. งานเชิดชูเกียรติบัณฑิต
วันพุธ ที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ หยุดพักกำรซ้อมเพื่อเตรียมงำน
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๑ วันพระรำชทำนปริญญำบัตร
๐๓.๐๐ น. อนุญาตให้รถบัณฑิตและญาติบัณฑิตเข้ามหาวิทยาลัย (เฉพาะรถที่มีบัตรอนุญาตติดหน้ารถ)
๐๔.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัว และตั้งแถวบริเวณลานหินสีด้านทางทิศตะวันออกอาคารเฉลิม พระเกียรติ ๗
รอบพระชนมพรรษา ตามจุดนัดหมายที่กาหนด
๐๕.๓๐ น. อาจารย์นาแถวบัณฑิตเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
๐๗.๐๐ น. แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ ผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าในเขตพิธี
๐๘.๐๐ น. ฝ่ายจัดการบัณฑิต ชี้แจงกาหนดการขั้นตอนในงาน
กำรแต่งกำยผู้เข้ำร่วมพิธี ข้าราชการ พนักงาน สวมชุดปรกติขาว ติดเครื่องหมายตามต้นสังกัด หรือชุดสูท
ชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดา หรือรองเท้าคัทชูสีดา
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๗๐

ที่ ศธ ๐๕๒๙/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๕ ถนนวาริน-เดชอุดม
ตาบลเมืองศรีไค
อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เรียน ราชเลขานุการในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. มติรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕
๒. คาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
๓. ประวัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๔. ประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มมี ติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานพระราชา
นุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณในวโรกาสที่ทรง
พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และความจงรักภักดีต่อพระองค์ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบาบัด
ทุกข์บารุงสุขเหล่าพสกนิกร โดยทรงทุ่มเทพระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อทรงงานด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงใช้พระอัจฉริยภาพ พระปรีชา
ญาณ และพระเกียรติยศด้านวิชาการจนเกิดเป็นพระราชกรณียกิจที่ล้วนทรงคุณค่าอย่างใหญ่หลวงต่อ
ประชาชนและประเทศ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเป็นการสมควรขอได้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระราช
กรุณามีพระราชวินิจฉัย และหากพระทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นประการใดแล้ว ขอความกรุณา
แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

๑๗๑

ที่ ศธ ๐๕๒๙/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๕ ถนนวาริน-เดชอุดม
ตาบลเมืองศรีไค
อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง

ขอพระราชทานพระราชานุญาตเผยแพร่พระเกียรติคุณ

เรียน ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ้ำงถึง หนังสือที่ พว ๐๐๐๕.๑/๓๗๕๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. วิดีทัศน์ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
ตามหนังสือที่อ้างถึงทีส่ านักงานราชเลขานุการในพระองค์ ฯ ได้นาความกราบบังคมทูลทราบ
ฝ่าละอองพระบาท เรื่องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ และ
ทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดังกล่าว ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
การนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทาแถบวิดีทัศน์ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอพระราชทานพระราชานุญาตเผยแพร่ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเป็นการสมควรขอได้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระราช
กรุณามีพระราชวินิจฉัย และหากพระทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นประการใดแล้ว ขอความกรุณา
แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

๑๗๒

ที่ ศธ ๐๕๒๙/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๕ ถนนวาริน-เดชอุดม
ตาบลเมืองศรีไค
อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง

ขอพระราชทานภาพถ่ายการทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญา

เรียน ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ้ำงถึง หนังสือที่ พว ๐๐๐๕.๑/๔๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ตามหนังสือที่อ้างถึงทีส่ านักงานราชเลขานุการในพระองค์ ฯ ได้นาความกราบบังคมทูลทราบ
ฝ่าละอองพระบาท เรื่องพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์
ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
การนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใคร่ขอพระราชทานภาพถ่ายการทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญา
ภาพทรงฉลองพระองค์ครุย และภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บในหอประวัติของมหาวิทยาลัย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเป็นการสมควรขอได้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระราช
กรุณามีพระราชวินิจฉัย และหากพระทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นประการใดแล้ว ขอความกรุณา
แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

๑๗๓

