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คํานํา 

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เปนงานพิธีการสําคัญของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ หนวยงาน และบุคลากร

หลายฝาย ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ภายในจังหวัด และจากสวนกลาง มีสวนรวมในการดําเนินงาน ตองมีการ

ดําเนินงาน การประสานงาน การบริหารจัดการงานรวมกัน ซึ่งมีฝายประสานงานและบริหารจัดการ ที่ตองรู 

รายละเอียดขั้นตอนของทุกงาน เพือ่การประสานเชื่อมโยงกับฝายอ่ืน และหนวยงานภายนอกใหมีความรวดเร็ว  

ทันการณ ฝายประสานงานและบริหารจัดการจึงมีความสําคัญและจําเปนตองรวบรวมขอมูลและการใหบริการ 

ขอมูล   เพ่ือใหการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

 ในการเสด็จฯ มาในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาจมีงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการไปดวย เชน การ

พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  งานรางวัลรัตโนบล งานเขาเฝา  งานนิทรรศการ  และการวางศิลาฤกษเปดอาคาร 

ในสวนทายของเอกสารจึงแสดงขอมูลไวดวย 

 คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้  ผูเขียนไดรวบรวมกระบวนการทํางาน ขอมูลสําคัญและประสบการณแตละ

เรื ่องไวเปนสวน ๆ เพื่อใหสะดวกตอการศึกษา ทีต่องใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ังเทคนิคในการทํางานดานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย และงานอ่ืนที่เกีย่วของ ทัง้ธรรมเนียมประเพณี แนวปฏิบัติ ตั้งแต  

พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง ๒๕๖๒  ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานและผูสนใจตอไป 
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สารบัญ 

 เรื่อง            

คํานํา   

สารบัญ    

บทท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป        

  ความเปนมาและความสําคัญ    

  วัตถุประสงค     

  ขอบเขตการศึกษา     

  คําจํากัดความ      

บทท่ี ๒ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง   

  ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ      

  โครงสรางการบริหารจัดการ      

  แผนผังการดําเนินงาน      

บทท่ี ๓ หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติ เทคนิคการปฏิบัติ ขอควรระวัง ตัวอยางงานและเอกสาร 

  กลุม ๑ การจัดการเอกสาร  

  ๑. การจัดทําหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานในเรื่องตาง ๆ  

  ๒. การจัดทําเอกสารประกอบ   

  ๓. การจัดประชุมรวมและการตรวจพ้ืนที่    

  ๔. การจัดทําเอกสารสงกองอํานวยการรักษาความปลอดภัย    

 กลุม ๒ การจัดการเขาเฝาและการถวายงาน 

  ๑. การตกแตงสถานท่ีในอาคารและภายในเขตพิธี    

 ๒. การจัดแทนท่ีประทับ การตกแตงดอกไมเขตพิธีและหนาท่ีประทับ     

  ๓.  การจัดท่ีนั่งผูตามเสด็จ         

  ๔. การจัดการถายภาพ          

  ๕.  การตรวจสิ่งของ การทูลเกลาถวาย และการถวายงาน      

 ๖. ขบวนรถยนตพระที่นั่ง         

  ๗. พิธีสงฆและการอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร      

  ๘. การเตรียมหองรับรองสวนพระองค       

  ๙. การจัดท่ีนั่งผูรวมโตะเสวย       

          ๑๐. การจัดบัณฑิตเขารับ การเบกิบัณฑิต     
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  ๑๑.  การถวายงานปริญญากรณีพระสงฆเขารับพระราชทานปริญญาบัตร   

  ๑๒. การสงเสด็จ        

  ๑๓. การแตงกายผูมารวมพิธี      

  กลุม ๓ งานพิธีอ่ืน ๆ            

  ๑. การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสรางหรือสถานท่ีของทางราชการ   

  ๒. การพระราชทานเข็มท่ีระลึก รางวัล และอ่ืน ๆ      

  ๓. การทูลเกลาฯ ถวายปริญญา  การถวายปริญญา การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

  กลุม ๔ งานโครงการสวนพระองคและผลิตภัณฑชุมชน     

บทท่ี ๔ เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

  ๑. แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน         

  ๒. องคประกอบในการปฏิบัติงาน        

  ๓. รายละเอียดการปฏิบัติงาน      

        โครงสรางและแผนภูมิการบริหารงาน      

        วิธีการติดตาม การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

  ๔. ข้ันตอนวิธีการและรายละเอียดปฏิบัติงาน (Flow chart)   

 ๕. การพัฒนาปรับปรุงงาน       

  ๖. จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน     

บทท่ี ๕ ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางาน 

  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแกไขและการพัฒนางาน   

  ขอเสนอแนะ ขอสังเกตในการทํางาน      

เอกสารอางอิง         

ภาคผนวก            
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บทที่ ๑ 

ขอมูลท่ัวไป 

ความเปนมาและความสาํคัญ   

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย เกิดขึ้นครั ้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยู หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแกผู สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ และถือปฏิบัติสืบตอกันมาเปนจนถึงปจจุบัน พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเมตตาอยางหาทีสุ่ดมิไดตอบัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐทุกแหงเปนประจําทุกป และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จแทนพระองคมาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งแรก เม่ือวันที ่๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๓๖ ณ อาคารเรียนรวม ๑  นับเปนมหาวิทยาลัยของรัฐลําดับที ่๑๖ จาก ๒๔ สถาบันจากการลําดับป
พุทธศักราชการพระราชทานปริญญาบัตรครั ้งแรก ในการเสด็จแทนพระองคนั ้น ในพิธีจะประดับดวยธงพระ
ปรมาภิไธยยอ “ภปร” จะใชเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อผูแทนพระองคเสด็จมาถึงพิธี และหนาที่ประทับจะมี 
พระครุฑพาหซึ่งเปนสัญลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในความหมายจึงเสมือนหนึง่กระทําดวยพระองค
เอง (รับพระราชทานจากพระหัตถของพระองคเอง)  

  ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการเปลี่ยนแปลงรัชกาล สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล 
รัชกาลท่ี ๑๐ ทรงพระกรุณาใหมีการพระราชทานปริญญาบัตร และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค  

  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจึงมีความสําคัญและความหมายยิ่งตอมหาวิทยาลัย ผูบริหาร บัณฑิต 
นักศึกษา ตลอดจนพสกนิกรประชาชนในจังหวัด ท่ีทรงมีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณตอมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยจึงตองมีการเตรียมการดําเนินงานเพ่ือถวายพระเกียรติและความปลอดภัยอยางสูงสุด 

 จากการดําเนินงานตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๖๑ พบวา การประสานงาน การตัดสินใจ และการอํานวยการ
เพ่ือถวายความปลอดภัยและสมพระเกียรติ ถือเปนหัวใจสําคัญ และเปนกลไกในการทํางานท่ีชวยขับเคลื่อน กํากับ 
ตรวจสอบงานใหสําเร็จดวยดี เนื่องจากมีบคุคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายฝาย และมีขอมูลรายละเอียดการ
ทํางานจํานวนมาก การมีหนวยงานรับผิดชอบในการประสานงาน การบริหารจัดการ รวบรวมและใหขอมูลตาง ๆ 
ทําใหการดําเนินงานในภาพรวม สามารถดําเนินการไดรวดเร็ว ทันการณ และเชื่อมโยงกัน  

   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2473�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
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วัตถุประสงค  

  ๑) เพ่ือใหการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติตามระเบียบ  

แบบแผน และบรรลุผลสําเร็จ  

  ๒) เพ่ือรวบรวมขอมูล แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

ขอบเขตการศึกษา  

  คูมือการประสานงานและอํานวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการดําเนินงาน

ตั้งแตการวางแผนการดําเนินงาน การดําเนินงานตามข้ันตอน การประสานและจัดการท้ังหนวยงานภายในและ

หนวยงานภายนอกในการจัดเตรียมความพรอมของงานพิธี การกํากับติดตาม การรายงานผลการดําเนินงาน  

และรายละเอียดการทํางานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

คําจํากดัความ  

  มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  บัณฑิต   หมายถึง  ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  คณะทํางานฯ  หมายถึง  คณะทํางานเพ่ือเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  กองอํานวยการ   หมายถึง  กองอํานวยการรักษาความปลอดภัย ซ่ึงไดรับมอบหมายการจัดตั้ง 

                                                    จากราชองครกัษ และกองทัพภาค 2  
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บทที่ ๒ 

บทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบ 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  ฝายประสานและบริหารจัดการ 

 ฝายประสานและบริหารจัดการมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน การประสาน การจัดการ กํากับ ควบคุม

ใหและตรวจสอบขอมูลแกผูเก่ียวของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปดวยความเรียบรอย

และสมพระเกียรติ เริ่มตั้งแตการขอพระราชทานพระราชานุญาต การจัดทําเอกสาร รวบรวมกิจกรรม จัดทํา

กําหนดการ และการประสานกับหนวยงานตาง ๆ  ภาระงานของฝายประสานและบริหารจัดการมีหนาที่ ๔ กลุม 

ดังนี ้

 กลุม ๑  การจัดการเอกสาร มีหนาท่ี จัดทําหนังสือกราบบังคมทูลตาง ๆ รางพระราโชวาท รางกําหนดการ 

พิธีการ คํากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ติดตอกับกรมราชเลขานุการในพระองค และ

หนวยงานตาง ๆ ใหรายละเอียดขอมูลขาวสารแกผูเกีย่วของ การใหคําแนะนําขอมูลงานปริญญาบัตรและงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวของ จัดทําคําสั่งและจัดประชุมคณะทํางานและจัดการประชุมรวม จัดทําหนังสือแจงบัณฑิต ผูบังคับบัญชา

บัณฑิตท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สงใหฝายท่ีเก่ียวของ  พระราโชวาท การสําเนาและเผยแพร การประชุมและ

ประสานกับกองอํานวยการรักษาความปลอดภัยในวันงาน 

  กลุม ๒ การจัดการเขาเฝาและถวายงาน มีหนาท่ี ตรวจสอบติดตั้ง ควบคุม แทนที่ประทับและกํากับ

ตรวจสอบการตกแตงดอกไมเขตพิธีหนาแทนประทับ หองฉายพระฉายาลักษณ การดูแลจัดหาชุดครุยกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ผูถวายงาน ชุดครุยฉลองพระองค ทําหนังสือของมหาวิทยาลัย

แจงอนุญาตการถายภาพ สงรายชื่อชางภาพ รายชื่อผูเขาเฝา ผูถวายงานในเขตหวงหาม รายชือ่ผูทูลเกลาฯ ถวาย

สิ่งของของมหาวิทยาลัย รายชื่อผูเขาถายภาพ จัดลําดับผูเขาเฝาฯ กําหนดพื้นที่การเขาเฝาฯ ตรวจสอบผูรับ-สง

เสด็จภายในอาคารพิธี การจัดผูเฝาประตูตามเสนทางเสด็จ ตรวจสอบการแตงกายผูเขารวมงานในเขตหวงหามให

ถูกตอง การกําหนดสีโบวติดหนาอกเพือ่ระบุกิจกรรมบุคคลตาง ๆ ในเขตพิธี จัดเตรียมเงินทูลเกลาฯ จัดหาของท่ี

ระลึก และสิ่งของทูลเกลาฯ   ฝกซอมผูเขาทูลเกลาฯ มาลัยพระกร สูจิบัตร ตรวจสอบความเรียบรอยของงานใน

ภาพรวม เก็บรวบรวมจัดเก็บวัสดุครุภัณฑพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และจัดทําคูมือ ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของ

ฝายประสานงานฯ และอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  กลุม ๓ การจัดการอาหาร ที่พัก   มีหนาที่ ประสานรถรับสงผู มาปฏิบัติงานจากสวนกลางและจังหวัด 

ไดแก ราชองครักษ สวนลวงหนา ตํารวจสันติบาล สํานักพระราชวัง (ตํารวจวัง กองพระราชพิธี)  ทหารมหาดเล็ก

รักษาพระองค กองอํานวยการรักษาความปลอดภัย ทหาร ตํารวจ สํานักงานจังหวัด และผูปฏิบัติงานจากหนวยงาน

ตาง ๆ ประสานการฝกซอมรถขบวน รวมถึงการจัดเลี้ยงรับรอง 
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 กลุม ๔ กลุมโครงการสวนพระองคและผลิตภัณฑชุมชน  มีหนาท่ี ทําหนังสือ ประสานงาน แจงหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ไดแก พัฒนาชุมชนจังหวัด กองงานสวนพระองค รวบรวมรายชื ่อ บัตรและโบวประจําตัวผู แสดง

ผลิตภัณฑในงาน การจัดหอง และพืน้ที่จัดแสดงสินคา สิ่งของทูลเกลาฯ ถวายของโครงการ บัตรนํารถเขาออกใน

งาน 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ(Responsibilities) 

 ฝายประสานและบริหารจัดการ มีภาระงานในกลุมบริหารจัดการบัณฑิต ทําหนาท่ีประสานงานกลาง จัดทํา

เอกสารติดตอกับสํานักราชเลขาธิการและหนวยงานอ่ืน  ไดแก การจัดทําหนังสือกราบบังคมทูลตาง ๆ  รางพระ

ราโชวาท รางกําหนดการ พิธีการ คํากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี และประสานงาน

และแจงรายละเอียดขอมูลแกผูเก่ียวของ การจัดประชุมคณะทํางานและการประชุมรวม การรับรอง ท่ีพัก อาหาร

กรมราชองครักษ สวนลวงหนา ตํารวจสันติบาล กรมวงั กองพระราชพิธีและมหาดเล็กวัง และกองอํานวยการรักษา

ความปลอดภัย ดูแลรับรอง จัดหารถรับสง อาหาร ท่ีพักสําหรับทหารมหาดเล็กรักษาพระองค การตกแตงดอกไม

เขตพิธีหนาแทนประทับ หองฉายพระรูป ประสานและตรวจสอบภาพหมูของบัณฑิต ประสานการฝกซอมรถขบวน

เสด็จ         การทูลเกลา ฯ ถวายมาลัยพระกรและสิ่งของ การเลี้ยงรับรองทหาร ตํารวจและผูปฏิบัติงานจาก

สวนกลางในระหวางชวงวันงาน เก็บรวบรวมจัดเก็บวัสดุครุภัณฑพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และงานโครงการสวน

พระองค 

 

โครงสรางการบริหารจัดการ 

 การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกําหนดโครงสราง

ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางาน ดังนี้ 

 ก. ฝายอํานวยการ มีหนาทีว่างแผน นโยบายการปฏิบัติงาน สงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา บริหาร

จัดการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ กํากับการปฏิบัติงานของคณะทํางานฝายตาง ๆ ใหเปนไปตามขั้นตอนพิธีการ โดยมี

อธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณะบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก เปนกรรมการ 

 ข. คณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานฝายตาง ๆ ดังนี้  

   ๑) กลุมบริหารจัดการท่ัวไป ประกอบดวย ฝายประชาสัมพันธ ฝายยานพาหนะ ฝายหองรับรอง

สวนพระองค   

   ๒) กลุมอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค ประกอบดวย ฝายสถานท่ี ฝายจราจรและรักษาความ

ปลอดภัย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๓)  กลุมบริหารจัดการบัณฑิต ประกอบดวย ฝายประสานและบริหารจัดการ ฝายปริญญาบัตร

และสูจิบัตร ฝายจัดการบัณฑิต และฝายบันทึกภาพ 

   ๔) กลุมจัดการนักศึกษาและสวัสดิการ ประกอบดวย ฝายพิธีสงฆ ฝายจัดการนักศึกษา   

ฝายสวัสดิการ  และฝายปฐมพยาบาล 
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   ๕) กลุมการเงิน พัสดุ และทรัพยสิน ประกอบดวย ฝายแผนและงบประมาณ ฝายการเงินและพัสดุ  

ฝายทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

   ๖) กลุมตอนรับและเลี้ยงรับรองประกอบดวย ฝายตอนรับผูบริหารและแขกท่ีมารวมงาน ฝาย

จัดหาเงินทูลเกลาฯ ฝายจัดเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงแสดงความยินดีหรืองานเชิดชูเกียรติผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ  

 

แผนผังข้ันตอนการดําเนินงานในฝาย ดังนี้ 

ตาราง ๑ แผนผังข้ันตอนการดําเนินงานในฝายประสานงานและบริหารจัดการ 

 
 

 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

บทที่ ๓ 

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติ เทคนิคการปฏิบัติ 

ขอควรระวัง ตัวอยางงานและเอกสาร 

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน  

  ในการปฏิบัติงานของฝายประสานงานและบริหารจัดการ มีขอควรระวัง ขอปฏิบัติ ระเบียบ กฎเกณฑ  

แบบแผน ท่ีตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลัก ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ จารีตประเพณี ไดแก การใชภาษาและ 

คําราชาศัพทท่ีถูกตอง ระเบียบขอปฏิบัติตาง ๆ ของกรมราชเลขานุการในพระองค สํานักพระราชวัง  

กรมราชองครกัษ ตํารวจสันติบาล มารยาทสากล ทักษะการเจรจา การจัดตกแตงสถานท่ี การจัดบุคคลเขาเฝา    

เปนตน ซ่ึงผูเขียนไดนําเสนอแยกเปนเรื่องๆ ตามลําดับการดําเนินงาน ดังนี้:- 

กลุม ๑ การจัดการเอกสาร 

๑ การจัดทําหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานในเรื่องตาง ๆ  

   การขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดําเนินในโอกาสใด ๆ   มีแนวปฏิบัติและมีหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ

พิจารณาความเห็นถวาย ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

  ๑) มหาวิทยาลัยทําหนังสือ (ครั้งท่ี ๑) ถึงราชเลขานุการในพระองค สมเด็จพระเจาอยูหัว สํานักพระราชวัง 

(เดิมสํานักราชเลขาธิการ) เพ่ือขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดําเนิน พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ  เม่ือทรงพระกรุณา

โปรดเกลา ฯ แลวจะมีหนังสือแจงกลับ 

  ๒) ราชองครักษ  สํานักพระราชวัง กรมโยธาธิการและผังเมือง นายตํารวจราชสํานักประจํา จะมาตรวจ

สถานท่ีและรวมกันพิจารณาจัดทํากําหนดการ 

  ๓) กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดําเนินการเตรยีมการรับเสดจ็ ฯ ลวงหนากอนถึงวันเสด็จพระราชดําเนิน 

  ๔) หากเปนการขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดําเนินไปยังจังหวัดตาง ๆ ทางจังหวัดมีสวนในการรวม

พิจารณา กลาวคือ ตองไดรับความเห็นชอบ และสนับสนุนจากทางจังหวัดดวย ซ่ึงการเสด็จฯ ในงานพระราชพิธี งานรัฐ

พิธี หรืองานท่ีมีการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ สํานักพระราชวังจะออกหมายรับสั่งเปนงานเฝาฯ รับเสด็จฯ แตง

เครื่องแบบปกติ แตถางานนั้นเปนงานท่ีเสด็จฯ ไปในเขตท่ีตั้งกรมกองทหาร หรือคายทหาร ฐานทัพของทหาร หรือ

ในกรณีท่ีจังหวัดนั้น ๆ เปนท่ีตั้งกรมกองทหาร คายทหาร และฐานทัพ เปนหนาท่ีของฝายทหาร และผูวาราชการ

จังหวัด พิจารณาจัดทหารกองเกียรติยศรับเสด็จฯ ตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม 

 การขอพระราชทาน ในงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีหลายประเภท  เชน  

การพระราชทานปริญญาบัตร การเปดอาคาร การบรรยายพิเศษ การพระราชทานเข็มหรือของท่ีระลึก   

ขอพระราชทานฉายพระฉายาลักษณ ในการจัดทําหนังสือรางคํากราบบังคมทูล เพ่ือขอพระราชทานตาง ๆ  

มีขอกําหนดจากกรมราชเลขานุการในพระองค กําหนดไวเปนแนวปฏิบัติหลายประการ ซ่ึงจะตองศึกษาขอมูลให



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ละเอียดกอน หากมีการขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาองคพระประมุขของประเทศ  หรือเชื้อพระวงศ     

ใหพิจารณาจาก 

  ๑) สาขาวิชาท่ีทรงริเริ่มหรือทรงเก่ียวของดวยมากอนแลว 

  ๒) ความสําเร็จและความเปนเลิศของสาขาวิชานั้นในมหาวิทยาลัยและเปนท่ียอมรับใน 

สถาบนัการศึกษาตาง ๆ  

   ๓) มหาวิทยาลัยไดเปดการสอนในสาขาวิชานั้นมาพอสมควร และไมนอยกวา ๑๕ ป สําหรับการ

ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ 

  ๔) เนื่องในวโรกาสพิเศษของแตละพระองค 

  กรณีเปนการมอบปริญญาบัตรแกผูนําหรือบุคคลสําคัญของตางประเทศ ใหประสานงานกับกระทรวงการ

ตางประเทศเก่ียวกับรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติ 

หลักเกณฑและวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 ๑) ศึกษา รวบรวมขอมูล รายละเอียดงานและกิจกรรม  

  ๒) จัดทํารางกิจกรรมและรวบรวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของหรอืท่ีเสนอใหม 

  ๓) เสนอผูบังคับบัญชา กรรมการผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 

  ๔) สงเรื่องไปกองการในพระองค กรมราชเลขานุการในพระองค สํานักพระราชวัง  พรอมรายละเอียดงาน 

กอนไมนอยกวา ๙ เดือน 

  ๕) รับเรื่องตอบกลบั ผลการขอพระราชทาน 

  ๖) ดําเนินการตามข้ันตอนพิธีตอไป 

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) ในการเสนอเรื่องตาง ๆ ตองศึกษารายละเอียด มีขอมูลครบถวน ถูกตอง และควรมีการหารือ สอบถาม

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และกองงานสวนพระองคกอนวาสมควรเสนอเรื่องไปหรือไม โดยเฉพาะเปนเรื่องท่ียังไมเคย

ขอมากอน เพราะอาจมีแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ  

  ๒) เอกสารท่ีสงไปกองการในพระองค กรมราชเลขานุการในพระองค สํานักพระราชวัง  มีขนาด ดังนี้  

รางกําหนดการใชอักษรสารบรรณ ขนาด ๑๘ พอยท คํากราบบังคมทูลฯ ขนาด ๒๐ พอยท และตองสงไฟลขอมูลไป

ดวย  เอกสารท่ีเปนการถายเอกสารจะตองสะอาดเรียบรอยไมมีรอยขอบ 

  ๓) ใชภาษาใหถูกตอง สั้น กระชับ ชัดเจน ตรวจสอบคําราชาศัพทใหถูกตอง 

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ตัวอยางงานและเอกสาร 

  ๑) หนังสือขอพระราชทาน สงไปราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งท่ี 1 ใหแจง

รายละเอียดการขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลขอ และรางกําหนดการ รางคํากราบบังคมทูล และ

เอกสารท่ีเก่ียวของ  

                                               

ท่ี ศธ ๐๕๒๙/             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                                                                                         ๘๕ ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรีไค  

               อําเภอวารินชําราบ   

               จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 

 

               เมษายน  ๒๕๖๑ 

 

เรื่อง  ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ 

        การศึกษา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

เรียน  ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. คํากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 

   ๒. รางกําหนดการ 

   ๓. รางพระราโชวาท 

   ๔. ประวัติอธิการบดี 

   ๕. ภาพถายสถานท่ีและแผนท่ีเสนทางเสด็จฯ  

   ๖. ประวัติชางภาพ 

  ดวย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จดัใหมีพิธพีระราชทานปริญญาบัตรแกผูสาํเร็จการศึกษา  จาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี ซ่ึงสําหรับปการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน ................ คน ระดับปริญญาโทจํานวน ............... คน และระดับปริญญาเอก จํานวน .......คน  รวมผูสําเร็จ

การศึกษาท้ังสิ้น จํานวน ............. คน   

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาธิคุณ ดังนี้ 

  ๑. ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ ฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตร



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

แกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ หรือวันเวลาใดสุดแตจะทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ 

  ๒. ขอพระราชทานพระราชานุญาตใหผูทรงคุณวุฒิเขารับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัล 

รัตโนบล      

  ๓. ขอพระราชทานพระราชานุญาตใหผูบริหารมหาวิทยาลัยและคณะบุคคล เขาเฝาทูลเกลาฯ 

สิ่งของและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย   

  ๔. ขอพระราชทานพระราชานุญาตใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารและบุคลากรเขา

ถายภาพ จํานวน ๒ ชุด 

 ๕. ขอพระราชทานพระราชานุญาตใหชางภาพจากบริษัทท่ีมหาวิทยาลัยอนุญาตเขาถายภาพใน

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

 จึงเรียนมาเพ่ือขอไดโปรดนําความกราบบงัคมทูลพระกรณุาทรงทราบฝาละอองธลุพีระบาท  และ

หากทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมเปนประการใดแลว  ขอความกรุณาแจงใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป

ดวย  จักเปนพระคุณอยางยิ่ง  

 

     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                (รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข) 

                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 

 

ชื่อ เบอร ผูประสานงาน  

นางภูษณิศา นวลสกุล ฝายประสานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

โทรศัพท/โทรสาร  ๐ ๔๕๓๕ ๓๑๓๑  

มือถือ ๐ ๙๗๙ ๙๓๙ ๕๙๔ 

 

 

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

๒) กองการในพระองค กรมราชเลขานุการในพระองค จะแจงเรื่อง ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ดังนี้ 

 
๓) เม่ือไดรับหมายจากกองการในพระองคแลว มหาวิทยาลัยตองจัดทํารายละเอียด รางกําหนดการ  

คํากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี รางพระราโชวาท และสงเอกสาร ครั้งท่ี ๒ ภายวันท่ี

กําหนด ดังนี้ 

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

                                                        

ท่ี ศธ ๐๕๒๙/              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

               ๘๕ ตําบลเมืองศรีไค  

               อําเภอวารินชําราบ   

               จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 

            พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  สงเอกสารงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

เรียน  ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว 

อางถึง  หนังสือท่ี รล ๐๐๐๒.๓/๑๔๙๕๕ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. รางกําหนดการ 

   ๒. รางพระราโชวาท 

   ๓. คํากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 

 ดวย สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก........................ ประจําปการศึกษา

.................................. ในวนั ...................................................... นั้น     

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอนําสงรางพระราโชวาท คํากราบบังคมทูล รางกําหนดการและ

จํานวนผูท่ีจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือขอไดโปรดนําความกราบบังคมทูลพระกรณุาทรงทราบฝาละอองธลุพีระบาท  และ

หากทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมเปนประการใดแลว  ขอความกรุณาแจงใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป

ดวย  จักเปนพระคุณอยางยิ่ง       

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

๒. การจัดทําเอกสารประกอบ  

(รางกําหนดการ คํากราบบงัคมทลู รางพระราโชวาท สถานที่ ประวัติผูลงนาม) 

 การจัดทํารางกําหนดการ คํากราบบังคมทูล และรางพระราโชวาท ตองมีการรวบรวมกิจกรรม งานที่

มหาวิทยาลัยจะเสนอขอใหแตละป ควรมีการกําหนดแผนไวกอนลวงหนา เชน จาํนวนคน คณะสาขา จะมีการเปด

อาคาร เปดปาย ปลูกตนไม พระราชทานเข็ม ทูลเกลาถวายเงิน เพราะจะมีรายละเอียดเพ่ือกําหนด ข้ันตอนงาน 

ท่ีชัดเจน เพ่ือใหผูเก่ียวของทุกคน ทุกฝายปฏิบัต ิไมขามข้ันตอน และสามารถดําเนินงานไดครบถวน  

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  ๑) รวบรวมขอมูลกิจกรรมท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

  ๒) การจัดทําเอกสารครั้งท่ี ๑ ใชคําราชาศัพทสมเด็จพระเจาอยูหัว เอกสารครั้งท่ี ๒ ใชคําราชาศัพทผูเสด็จ

แทนพระองค 

  ๓) จัดทํารางกําหนดการ เสนอท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือตรวจสอบ ครอบคลุม ครบถวน 

และมีมติเห็นชอบ 

  ๔) แนบเอกสารท่ีสมบูรณไปพรอมกับหนังสือนําสงและสงไฟลเอกสารทางอีเมล 

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) ตองคํานึงถึงเสนทาง ข้ันตอนกอนหลัง ความเหมาะสมกับเวลา สถานท่ี การถวายความปลอดภัย และ

สมพระเกียรติ 

  ๒) ตองพรอมรับหากมีกรณีฉุกเฉินตาง ๆ และสามารถปรับเปลี่ยนไดทันที 

  ๓) ตรวจสอบการใชภาษา คําราชาศัพทใหถูกตอง  

  ๔) ศึกษาเอกสาร ขอมูล ตัวอยางจากแหลงตาง ๆ และธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเก่ียวของ และประสานกับกอง

พระราชพิธี สํานักพระราชวัง 

  



  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ตัวอยางงานและเอกสาร 

 

-ราง- 

กําหนดการ 

สมเด็จพระเจาอยูหัว  

เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตร 

แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

วัน.. ท่ี .. ธันวาคม  ๒๕๖๑  

...................................... 

เวลา         น. - สมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระท่ีนั่งไปยังทาอากาศยาน 

     กองบญัชาการกองทัพอากาศ 

เวลา         น. -  รถยนตพระท่ีนั่งถึงทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

   -  ประทับเครื่องบินพระท่ีนั่งไปยังทาอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัด 

                     อุบลราชธานี 

เวลา         น. -  เครื่องบินพระท่ีนั่งถึงทาอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี 

  - ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดอุบลราชธานี  แมทัพ 

  ภาคท่ี ๒ ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓  ผูบังคับการกองบิน ๒๑ และขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ 

  - นายกเหลากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ทูลเกลาฯ ถวายพวงมาลัย 

  - ประทับรถยนตพระท่ีนั่งไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

เวลา        น. - รถยนตพระท่ีนั่งถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

   (รถยนตพระท่ีนั่งเทียบท่ีหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา วงดุริยางค 

   บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

  - นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อธิการบดี และผูบริหารมหาวิทยาลัยเฝาฯ รับเสด็จ 

  - ผูแทนคณาจารย ผูแทนบัณฑิต และผูแทนนักศึกษา ทูลเกลาฯ ถวายพวงมาลัย 

  - เสด็จเขาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 



  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

  - เสด็จฯ ไปยังหองรับรอง 

  - ทรงฉลองพระองคครยุ 

  -  ทรงลงพระปรมาภไิธยในสมุดท่ีระลกึ 

  - เสด็จออกจากหองรับรองเขาหองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

   (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

  - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร 

  - ทรงคม 

  - ประทับพระราชอาสน 

  - ผูแทนบัณฑิต เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายสูจิบัตร 

  - นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

  - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  

  (จํานวน .. รูป) 

  - ประทับพระราชอาสน ณ ท่ีเดิม 

  - อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกผูทรงคุณวุฒิเขารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ (จํานวน .. คน) 

  และเบิกผูไดรับรางวัลรัตโนบล (จํานวน .. คน) 

  - สมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และพระราชทานรางวัลรัตโนบล   

  (ตามลําดับ) 

   (ขณะนี้ พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 

  - ผูแทนมหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเขารับ 

  พระราชทานปริญญาบัตร (จํานวน ๑๕๐ คน) 

  - สมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (ตามลําดับ) 

   (ขณะนี้ พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 

  - ผูแทนคณะเกษตรศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร  

  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร กราบบังคมทูล 

  เบิกผูสําเร็จการศึกษา เขารับพระราชทานปริญญาบัตร  (จํานวน ๑,๕๐๐ คน) 

  - สมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา (ตามลําดับ) 

   (ขณะนี้ พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 

  - เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ หองรับรอง (ประมาณ ๑๐ นาที) 

  - เสด็จออกจากหองรับรองเขาหองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  - ประทับพระราชอาสน ณ ท่ีเดิม 

  - ผูแทนคณะศิลปศาสตร คณะบริหารศาสตร คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร  

  และคณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรม กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา เขารับ  

  พระราชทานปริญญาบัตร  (จํานวน ๑,๕๐๐ คน) 



  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

  - สมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา (ตามลําดับ) 

   (ขณะนี้ พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 

  -  ผูไดรับพระราชทานปริญญาบัตร กลาวคําปฏิญาณ 

  - สมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราโชวาท 

   (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

  - เสด็จฯ ไปทรงคมท่ีหนาเครื่องนมัสการ 

  - เสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ 

  - ฉายพระฉายาลักษณกับคณะผูบริหารและคณะทํางาน  (จํานวน ๒ ชุด) 

  - นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกอธิการบดี และคณะบุคคล เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ  

  ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย (จํานวน ๓๐ คน) 

  - เสด็จฯ ไปยังหองรับรอง 

  - ทรงเปลือ้งฉลองพระองคครุย 

  - เสด็จออกจากหองรับรอง   

เวลา         น. - ประทับรถยนตพระท่ีนั่งไปยังทาอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธาน ี

   (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

เวลา         น. - ประทับเครื่องบินพระท่ีนั่ง เสด็จฯ กลับ  

 

การแตงกาย -  ขาราชการในพ้ืนท่ี  แตงเครื่องแบบปรกติขาว 

   -  ขาราชการในพระองค  แตงเครื่องแบบปรกติกากีคอตั้ง 

    ............................................... 

  



  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

เม่ือตรวจพ้ืนท่ีและประชุมจัดทํากําหนดการแลว มหาวิทยาลัยจะเสนอกําหนดการเสด็จแทนพระองค ไปถึง 

ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนี้ 

 
ราง 

กําหนดการ 

สมเด็จพระเจาอยูหัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร 

แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๑  

...................................... 

เวลา ๐๗.๐๐ น.  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต 

   พระท่ีนั่งจากวังสระปทุมไปยังทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

เวลา ๐๗.๓๐ น.  -  รถยนตพระท่ีนั่งถึงทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

   -  ประทับเครื่องบินพระท่ีนั่งไปยังทาอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๐๘.๓๐ น.  -  เครื่องบินพระท่ีนั่งถึงทาอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี 

   -  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดอุบลราชธานี 

   แมทัพภาคท่ี ๒ ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓  และผูบังคับการกองบิน ๒๑  

   เฝาฯ รับเสด็จ 

   -  นายกเหลากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ทูลเกลาฯ ถวายพวงมาลยั จังหวัดอุบลราชธานี 

   (ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร/ใชเวลาประมาณ ๑๕ นาที) 

เวลา ๐๘.๔๕ น.  -  รถยนตพระท่ีนั่งถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย 

   อุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

    (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 



  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

   -  รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อธิการบดี  

   และผูบริหารมหาวิทยาลัย เฝาฯ รับเสด็จ 

   -  ภริยารองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผูแทนคณาจารย ผูแทนบัณฑิต และผูแทน 

   นักศึกษา ทูลเกลาฯ ถวายพวงมาลัย 

   -  เสด็จเขาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 

   -  เสด็จฯ ไปยังหองรับรอง 

   - ทรงเปลี่ยนฉลองพระองคครุย 

   -  ทรงลงพระนามาภไิธยในสมุดท่ีระลกึ 

   -  เสด็จออกจากหองรับรอง 

   -  เสด็จเขาหองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

    (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

   -  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร 

   -  ทรงคม 

   -  ประทับพระราชอาสน 

   - ผูแทนบัณฑิต เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายสูจิบัตร 

   -  นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

   -  อธิการบดี ผูแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะวศิวกรรมศาสตร 

   คณะเภสัชศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร  

   กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร (จํานวน ๑,๖๕๐ ราย) 

    (ขณะนี้ พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 

   - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎี 

    (ขณะนี้ พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 

   -  เสด็จออกจากหองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

   -  เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ หองรับรอง (ประมาณ ๑๐ นาที) 

   -  เสด็จออกจากหองรับรอง 

   -  เสด็จเขาหองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

   -  ประทับพระราชอาสน ณ ท่ีเดิม 

   -  ผูแทนคณะศิลปศาสตร  คณะบริหารศาสตร คณะนิติศาสตร  คณะรัฐศาสตร  

   คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรม กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตเขารับพระราชทาน 

   ปริญญาบัตร (จํานวน ๑,๕๐๐ ราย) 

   -  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร 

   แกผูสําเร็จการศึกษา (ตามลําดับ) 

    (ขณะนี้ พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 



  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

   -  ผูไดรับพระราชทานปริญญาบัตร กลาวคําปฏิญาณ 

   -  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท 

    (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

   - เสด็จฯ ไปหนาเครื่องนมัสการ 

   -  ทรงคม 

   - เสด็จออกจากหองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

   -  เสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ 

   -  ฉายพระฉายาลักษณกับคณะผูบริหารและคณะทํางาน  (จํานวน ๒ ชุด) 

   -  นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกอธิการบดี และคณะบุคคลเขาเฝาฯ 

   ทูลเกลา ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย (จํานวน ๒๕ ราย) 

   -  เสด็จ ฯ ไปยังหองรับรอง 

   -  เสด็จเขาหองรับรอง 

   -  ทรงเปลือ้งฉลองพระองคครุย 

   - ประทับพระราชอาสน ณ โตะเสวย 

   -  เสวยพระกระยาหารกลางวันเปนการสวนพระองค 

    (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดถวาย) 

   -  เสด็จออกจากหองรับรอง   

เวลา ๑๒.๐๐ น.  - เสด็จฯ ไปประทับรถยนตพระท่ีนั่ง 

    (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

   -  เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี 

    (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

เวลา ๑๒.๑๕ น.  -  ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังทาอากาศยานนครพนม  จังหวัดนครพนม 

    

การแตงกาย

…………………………………………………… 

 -  ขาราชการในพ้ืนท่ี  แตงเครื่องแบบปกติขาว. 

  - ขาราชการในพระองค  แตงเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง. 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

- ราง - 

คํากราบบังคมทูล 

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐   

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

วัน.. ท่ี  .. ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

…………………………………….. 

 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท

 ขาพระพุทธเจา ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ในนามของมหาวิทยาลัย  และผูมาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทในท่ีนี้  รูสึกสํานึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดมิได ท่ีใตฝาละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดําเนินมาทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกจิ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา รุนท่ี ๒๗  ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐  ยังความปลาบปล้ืมโสมนัส และเปนสิริมงคล แกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   ผูบริหาร  

คณาจารย  ขาราชการ ผูสําเร็จการศึกษา นักศึกษา ตลอดจนพสกนิกร ท่ีมาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท

รับเสด็จ ในวันนี้ 

  

 บัดนี้ ขาพระพุทธเจา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใตฝาละอองธุลีพระบาท  

พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลรัตโนบล และปริญญาบัตร ตามท่ีอธิการบดี และผูแทน 

จะไดกราบบังคมทูล ตอจากนั้น ขาพระพุทธเจา ขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเปนสวัสดิมงคลแก

ผูสําเร็จการศึกษา  และผูเขารวมงานสืบไป.     

                 ดวยเกลาดวยกระหมอม 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

- ราง -            

คํากราบบังคมทูล 

รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข    

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐   

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

วัน.. ท่ี  .. ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

…………………………………….. 

 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท

  ขาพระพุทธเจา  รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกพระสงฆผูสําเร็จการศึกษา  เขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จํานวน ....... รูป    
  ในปการศึกษา ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ไดอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์   
จํานวน .. คน และอนุมัติรางวัลรัตโนบล ประจําป ๒๕๖๑  จํานวน ..  คน   
  บัดนี้ ขาพระพุทธเจา  ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผูทรงคุณวุฒิเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ดังนี ้
  ชื่อปริญญา...................................................ชื่อผูทรงคุณวุฒิ........................................ 
   ชื่อปริญญา...................................................ชื่อผูทรงคุณวุฒิ........................................ 
 

  

 รางวัลรัตโนบล  

  ชื่อผูทรงคุณวุฒิ........................................ 
  ชื่อผูทรงคุณวุฒิ........................................ 
 
        ดวยเกลาดวยกระหมอม 
 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

คํากราบบังคมทูล 

รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข    

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐    

วันพฤหัสบดี ที่  ๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    …………………………………….. 

ขอพระราชทานกราบบงัคมทลูทราบฝาละอองพระบาท

  ขาพระพุทธเจา  รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข   อธิการบดีมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ขอพระราชทานกราบบังคมทูล  เบิกดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้ 

  ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  

    รัฐพล มีลาภสม 

    วงเดือน สรอยสี  

    สมควร โพธารินทร 

    แกวบัวสอน ราชขันติ 

    วชริะ กวางขวาง 

    สุริยา อุดดวง 

    นติยา ภงูาม 

    ทวีศิลป เล็กประดิษฐ 

    ดนุพัฒน ดวงมาลัย 

    ชํานาญ พูลสวัสดิ์ 

    ผจงจิต พิจิตบรรจง 

    วัชนะชัย จูมผา 

    ไวรุจน อิ่มโพ 

 

  

 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

คํากราบบังคมทูล 

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เบิกผูบริหารและผูมีอุปการคุณเขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายเงินและส่ิงของ   

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙   

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันพุธ ท่ี  ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                            …………………………………….. 

ขอพระราชทาน กราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาท

 

  

   ขาพระพุทธเจา   ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล   นายกสภา

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ในโอกาสที่ ใตฝาละอองพระบาท  เสด็จพระราชดําเนินมา 

ทรงงาน ณ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ในวันน้ี   ขาพระพุทธเจา ขอพระราชทาน 

พระราชานุญาต  เบิกผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูมีอุปการคุณเขาเฝาฯ  ทูลเกลาฯ ถวายเงิน 

โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศยั     

       ดวยเกลาดวยกระหมอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

การจัดทํารางพระราโชวาท มหาวิทยาลัยจะจัดทํารางพระราโชวาทเพ่ือนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือพิจารณา โดยมี

หลักการ สามสวน ไดแก สวนนําแสดงความยินดี  สวนเนื้อหาพระราโชวาท และสวนสรุปอวยพร 

- ราง - 

พระราโชวาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัว  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐   

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

วัน.. ท่ี  .. ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

      ขาพเจา รูสึกยินดีอยางย่ิงท่ีไดมาปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานีประจําปนี้.  ขอแสดงความชื่นชมตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน 

ท่ีไดรับเกียรติและความสําเร็จ.  

       ผูเปนบัณฑิต ถือวาเปนผูมีท้ังความรูและความคิด ดวยไดผานการศึกษาอบรม 

วิชาการขั้นสูงมาเปนอยางดี.  ความรูและความคิดดังกลาว  เปนอุปกรณอยางสําคัญสําหรับใช 

ปฏิบัติงาน  แตก็จําเปนตองมีความคิดในการแกไขปญหาในอนาคต   จึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จ 

เปนประโยชนตอตนเองและการปฏิบัติงานไดอยางเทาทัน.  ดังนั้น บัณฑิตตองใชความรูความคิด 

ในการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ ระมัดระวัง  และวินิจฉัยขอมูลตาง ๆ อยางรอบดานวาควรใชวิธีการใด

ปฏิบัติแกไขปญหา.  อีกประการหนึ่ง  คือบัณฑิตควรจะดํารงรักษาความออนนอมถอมตน เพื่อจะได

ประสานประโยชนกับทุกคนทุกฝายใหเปนประโยชนในการทํางาน.   ในโอกาสท่ีบัณฑิตจะไดออกไป

ทํางานจึงขอใหแตละคนพิจารณาเร่ืองนี้ใหเขาใจ  จะไดสามารถนําความรูความคิดไปใชใหเหมาะสม

ถูกตอง  เพื่อใหกิจการงานทุกอยางท่ีทําดําเนินลุลวงไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิผลสมบูรณ.     

   ขาพเจา ขออวยพรใหบัณฑิตทุกคนมีความเจริญรุงเรืองในชีวิตและหนาท่ีการงาน   

ท้ังขอใหทุกทานท่ีมารวมในงานนี้  มีความผาสุกสวัสดีท่ัวกัน. 

 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

กอนวันพระราชทานปริญญาบัตรฝายประสานและบริหารจัดการจะไปรับพระราโชวาทจากกอง

งานในพระองค เพื่อนํามาสําเนาและเผยแพร ลักษณะพระราโชวาท ดังนี้ 

 

 

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

การจัดทําประวัติผูลงนาม 

 

ประวัติผูลงนาม 

๑. ช่ือ-ช่ือสกุล :  

๒. วัน เดือน ป เกิด :   

๓. สถานท่ีติดตอ 

  สถานท่ีงาน : เลขท่ี ๘๕ หมู ๔ สํานักงานอธิการบดี  

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมารค อําเภอวารินชําราบ  

           จังหวัดอุบลราชธาน ี๓๔๑๙๐  

  บานพัก : เลขท่ี ...              ถนน...           อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

   โทรศัพท ๐ ๔๕๓๕ ๓๖๑๔     มือถือ ....   

   โทรสาร  ๐ ๔๕๒๘ ๘๓๘๔              Email : ..............@....... 

๔.  ประวัติการศึกษา 

  ๔.๑ พ.ศ. ....      ปริญญาเอกสาขาวิชา...                    จาก...                       ประเทศ...    

  ๔.๒ พ.ศ. ....      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา...              จากมหาวิทยาลัย...  

  ๔.๓ พ.ศ. ....      เภสัชศาสตรบัณฑิต          จากมหาวิทยาลัย...  

๕. ประวัติการทํางาน 

  พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปจจุบัน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๓   คณบดคีณะ...  มหาวิทยาลัย...  

  พ.ศ. ๒๕๔๘ รองศาสตราจารย ระดับ ๙ คณะ...   มหาวิทยาลัย... 

  พ.ศ. ๒๕๔๕   ผูชวยศาสตราจารย  คณะ...     มหาวิทยาลัย...  

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ  

      พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 

*********************************** 

 

 

 

 

รูปถาย ๒ นิ้ว 
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๓. การจัดประชุมรวมและการตรวจพ้ืนที่ 

 การประชุมรวมและการตรวจพ้ืนท่ี หมายถึง การประชุมของผูมีหนาท่ีเก่ียวของในงานพิธี ท้ังเจาของงาน  

หนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัด เชน ทหาร ตํารวจ กองบิน ตชด. สํานักงานวัฒนธรรม การไฟฟา องคการโทรศัพท 

เทศบาล  และหนวยงานจากสวนกลาง ไดแก กรมราชองครักษ กองพิธีการ สํานักพระราชวัง กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง สวนลวงหนา นายตํารวจราชสํานักประจํา หนวยเฉพาะกิจ ๙๐๔  ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค เพ่ือตรวจ

ความพรอมของสถานท่ีรับเสด็จ  จัดทํากําหนดการรวมกัน รวมท้ังประชุมชี้แจง ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  การประชุมรวมนี้ จะมีผูเขารวมประชุมจากคณะ หนวยงาน ผูเก่ียวของตาง ๆ ประมาณ ๘๐-๑๐๐ คน โดย

จะมีหนังสือเปนวิทยุทหารแจงมายังจังหวัด แลวสํานักงานจังหวัดแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัด เพ่ือนัดประชมุ

และรวมกันตรวจพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัย  

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  ๑) ประสานวันประชุม  

  ๒) จัดหองประชุมตามแนวปฏิบัติ (ตามแผนผัง) 

  ๓) จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมและรายงานความพรอมของมหาวิทยาลัย 

  ๔) รับคณะประชุมท่ี กองบิน ๒๑ (ใชรถตู ๓ คัน) ไปตรวจพ้ืนท่ีกอน แลวมาประชุม 

  ๕) บันทึกการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม 

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) การทําวาระและรายการประชุมจะมีลักษณะเฉพาะ ตางไปจากการประชุมตามระเบียบสารบรรณ และ

เพ่ือบันทึกขอตกลงในการปฏิบัติงานรวมกัน 

  ๒) ชื่อ ยศ ตําแหนง ตองเขียนใหถูกตอง 

  ๓) ในวันประชุมจะมีการประสาน การนัดหมายงานตาง ๆ ลวงหนา 

ตัวอยางงานและเอกสาร 

  ๑) การจัดแผนผังผูเขาประชุม 

  ๒) วาระการประชุม 
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แผนผังการจัดท่ีนั่งประชุมรวมเพ่ือเตรียมการรับเสด็จ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

๑. จัดท่ีน่ังดานหลังท้ัง ๒ ฝง เพ่ิม ๒  แถว 

๒. อาหารวางใหบริการในหองไมตองรอ (กันใหกลุมท่ีไปตรวจพ้ืนท่ีไวดวย) ผาเย็น พรอมนํ้าเปลา ขณะตรวจพ้ืนท่ี 

๓. อาหารกลางวัน (ถามี) จัดแยกหอง VIP ๒ หอง 
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  ๒) วาระการประชุม/รายงานการประชุม 

รายงานการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

พิธพีระราชทานปรญิญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

วันท่ี  ๙  มีนาคม ๒๕๕๙   เวลา  ๑๑.๐๐  น. หองบอลลูม   ช้ัน ๒ 

อาคารเทพรัตนสิริปภา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานกลาวเปดการประชุม 

   ผูวาราชการจังหวัด กลาวเปดการประชุม และเชิญ ผูแทนกรมราชองครักษ ชี้แจงการดําเนินงาน 

    ผูแทนกรมราชองครักษ  ชี้แจงการดําเนินงานตามหมายการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ๔ 

จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี นครพนม มหาสารคาม และขอนแกน โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนหมายแรก  

     

 ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรางกําหนดการ 

   หัวหนาฝายพิธีการ สํานักพระราชวัง  ชี้แจงกําหนดการเสด็จถึง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา ๐๙.๑๕ น. และมีข้ันตอนพิธีการ สิ่งของเครื่องใช  ดังนี้  

   สิ่งท่ีสํานักพระราชวังจะเตรียมมาให ไดแก ท่ีประทับสําหรับองคประธานบริเวณเวทีและบริเวณ

ฉายพระรูป โตะหมูบูชา  โตะลงพระนาม  

   สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตองเตรียม ไดแก  

    ๑. หองประทับพักสวนพระองค 

    ๒. สมุด ปากกาลงพระนาม  

    ๓. วงดุริยางค เครื่องเสียง ไมโครโฟนสําหรับกราบบังคมทูล โตะวางของท่ีระลึก  

    ๔. รางคํากลาวบังคมทูลสงใหกองพระราชพิธีกอนวันงานหรือวันงานชวงเชา  

    ๕. ประสานงานกับจังหวัดเรื่องการจัดท่ีนั่งสําหรับผูตามเสด็จ  

    ๖. จัดทําแผนผังการฉายพระรูปท้ัง ๒ ชุด และแจงใหผูรวมฉายพระรูปไดทราบ และ

ซักซอมการถายรูป การเขาเฝารับของท่ีระลึกและการทูลเกลาฯ ถวายสิ่งของใหดําเนินการตามท่ีกําหนดแตจะไม

ปรากฏในกําหนดการนี้  การถายภาพใหจัดทําแผนผังผูเขาถายภาพ และแจงผูเขาถายภาพใหมาซอม หากไมมาซอม

ใหถือวาสละสิทธิ์  

    ๗. อันเชิญพระพุทธนวรราชบพิตร และจัดโตะหมูบูชาใหแลวเสร็จกอน ๒ ชั่วโมง 

    ๘. นิมนตพระสงฆ จํานวน ๕ รูป (อาจจะใช ๑ ชุดหรือ ๒ ชดุ ก็ได) จัดเตรียมเครื่องไทย

ธรรม ของรับรองพระสงฆ และรายชื่อพระสงฆใหจังหวัดทราบ 

  ท้ังนี้กองพระราชพิธีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีกอนเวลา ๒ ชั่วโมง และจะเขามาทําการซักซอม

ข้ันตอนพิธีตางๆ กอนวันงานเปนระยะเวลา ๒ วัน หากมีขอสงสยัสอบถามกองพระราชพิธี 
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หรือของสิ่งของเพ่ิมเติม โทร ๐๒- ๒๒๑ – ๐๘๗๓  

   ผูแทน กรมโยธาธกิารและผงัเมือง  ชี้แจงเก่ียวกับการกอสรางพลับพลาพิธี และ 

การประดับธงชาติ ธงพระนามาภิไธย และธงสีประจําพระองค ตามท่ีเคยปฏิบัติ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําราวบันไดสูง 

๙๐ เซนติเมตร ท่ีกลางบันไดทางข้ึนแทนท่ีประทับ และใหทําท่ีวางพระบาทเอียง ๓๐ องศา ใตแทน  

   สําหรับการถายภาพท่ีจัดเปน ๓ แถว ตําแหนงผูถายท่ีเหมาะสม สวยงาม คือ ๔- ๕- ๖ โดยใหแถว

หนานั่งแทนเตี้ย แถวสองนั่งเกาอ้ี และแถวสามยืน 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการถวายความปลอดภัย 

   ผูแทนกรมราชองครักษ ผูแทนสมุหราชองครักษ มอบหมายการถวายความปลอดภัยรวมใหกับ

มณฑลทหารบกท่ี ๒๒ ในการจัดตั้งกองถวายความปลอดภัย ท้ัง ๒ พ้ืนท่ี คือ กองบิน ๒๑ และมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ขอใหผูท่ีรับผิดชอบดําเนินการจัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

   นายตํารวจราชสํานักประจํา ชี้แจงเก่ียวกับขบวนรถ และใหตํารวจภูธรจังหวัด  ตํารวจทางหลวง

รับผิดชอบกําหนดเสนทางหลัก เสนรอง เสนทางฉุกเฉิน จากกองบิน ๒๑ ถึงมหาวิทยาลัย   เสนทางเสด็จตอง

สะดวก ปลอดภัย และสมพระเกียรติ สิ่งท่ีตองระมัดระวังในเสนทางเสด็จ กรณีฝนตก แผนปายโฆษณา คน สัตวเดิน

ขามถนน ยานพาหนะ ควันไฟตางๆ หมายเลขโทรศัพทติดตอ โทร. ๐๖๑-๙๕๔-๖๑๙๑  

   ท้ังนี้ เสนทางเสด็จเขาออกมหาวิทยาลัยจะใชประตูหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 

   นายทหารรักษาความปลอดภัยประจํากรมราชองครักษ แจงเรื่องดังนี้ 

   ๑) รถพระท่ีนั่งจะนํามาจากกรุงเทพมหานคร  

   ๒) ขอใหจังหวัดเตรียม รถพระท่ีนั่งสํารอง ๑ คัน (ไมตองติดหมายเลข) รถเกง ๗ คัน รถตู ๒ คัน 

โดยรถเกงและรถตูขอใหติดหมายเลยอารบิค ๑-๙ ไวทุกคัน รถทุกคันเตรียมพรอมกอนเวลา ๒ ชั่วโมงเพ่ือรับการ

ตรวจจากสวนลวงหนา 

   ๓) เตรียมรถสํารวจสวนลวงหนา รถเกง ๑ คัน รถตู ๓ คัน ติดปายวาสวนลวงหนา ๑-๔ พรอม

วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. 

   ๔) สําหรับคนขับรถในขบวนแตงกายดวยชุดปกติขาว เปนทหารหรือตํารวจชั้นสัญญาบัตร มีความ

พรอมและฝกซอมการขับรถกอน 

   ๕) มีการบํารุงรักษารถใหเรียบรอย เติมน้ํามันเต็มถัง  

   ๖) สําหรับแผนรักษาความปลอดภัยของใหกองอํานวยการรวมจัดทําแผนการถวายความปลอดภัย

สงมาใหกรมราชองครักษท้ังหมด ๕ ชุด กอนวันงาน ๕ วันทําการ 

   ๗) แผนการปองกันอัคคีภัยเปนหนาท่ีของกองอํานวยการรวม จัดเจาหนาท่ีและอุปกรณใหพรอม 

  ๘) แผนการปองกันไฟฟาดับของใหมหาวิทยาลัยจัดทําและขอใหเตรียมรถไฟฟาสํารองไว 

   ๙) กรณีเหตุการณไมนาไววางใจของใหจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยและเตรียมเสนทางปลอดภัยใน

การออกนอกพ้ืนท่ีนั้นๆ 

   ๑๐) จัดเตรียมรถพยาบาลท่ีตามเสด็จในขบวน อุปกรณฉุกเฉินและบุคลากรประจําขบวนตลอด 

ขอใหเพ่ิมมาตรการคัดกรองไขหวัด 
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   ๑๑) ใหมหาวิทยาลัยจัดทําบัตรแยกประเภทบุคคลใหชัดเจน และแจงรายละเอียดใหกอง

อํานวยการรวมใหทราบ 

   ๑๒) ชางภาพของมหาวิทยาลัย อนุญาตใหมีภาพนิ่ง ๒ คน ภาพวิดีโอ ๑ คนท่ีตามบันทึกภาพจน

เสร็จพิธีได หากมหาวิทยาลัยเห็นวาไมเพียงพอใหกําหนดเพ่ิมโดยใหอยูประจําจุดได   

  ๑๓) ความปลอดภัยดานสถานท่ี พ้ืนท่ีท่ีตางระดับ ตองติดสติ๊กเกอรสีสะทอนแสงใหทรงเห็นได

ชัดเจน หองน้ํา ติดกันลื่นท้ังหมด 

   ๑๔) ระวังสัตวเลี้ยงตางๆ ท่ีอยูในมหาวิทยาลัย 

   ๑๕) สิ่งของทูลเกลาฯ ถวาย ตองติดสติ๊กเกอร รายชื่อและท่ีอยูของคนถวายทุกชิ้น และตองไดรับ

การตรวจทุกชิ้น กอนหอ 

   ๑๖) หามนํากระเปา กลอง โทรศัพท เขาในอาคาร กรณีอยูนอกอาคารใหระวังระวังการถายภาพท่ี

มีตัวเองเปนหลักแลวใหพระองคเปนฉากหลัง เปนการไมบังควร 

   ๑๗) กรณีพบสิ่งของผิดปกติหรือบุคคลตองสงสัย รีบแจงกองอํานวยการรวมทันที การติดบัตร

แสดงตน หากใครไมติดบัตรไมใหเขาในเขตพิธี 

   ๑๘) มีราชองครักษ แตงกายชุดสากล เขาพ้ืนท่ีของเวลาจริง สามารถติดตอสอบถามงานถวาย

ความปลอดภัยไดท่ี ๐๖๑-๕๓๒-๖๕๑๙   

   ผูแทน ร ๑ พัน ๔ รอ แจงการถวายพระเกียรติยศ จะแบงการปฏิบัติหนาท่ี ๒ สวน จํานวน

กําลังคนท้ังสิ้น ๓๕ นาย ประกอบดวย ชุดท่ี ๑ ชุดยามถวายพระเกียรติ แตงกายชุดพระราชทาน ชุดท่ี ๒ ชุด

ปฏิบัติการตามเสด็จ แตงกายชุดปกติกากีคอพับแขนยาว พ้ืนท่ีวางกําลังในเขตพ้ืนท่ีชั้นใน โดยจะเขาพ้ืนท่ีกอนเสด็จ 

๓ ชั่วโมง ขอใหมหาวิทยาลัยจัดเตรียมรถรับสงสนามบินถึงมหาวิทยาลัย และท่ีพัก ๑ คืน 

   ผูแทนกองทัพภาค ๓ แจงเรื่องการตั้งกองอํานวยการรักษาความปลอดภัย และมอบหมายการตั้ง

กองอํานวยการรักษาความปลอดภัยแก มทบ. ๒๒  

   ผูแทน กองอํานวยการรวม การตั้งกองอํานวยการรวมโดยมอบหมายใหมณฑลทหารบกท่ี ๒๒ 

จัดตั้งกองอํานวยการรักษาความปลอดภัยประจําพ้ืนท่ี ๒ พ้ืนท่ี และจัดทําแผนการปฏิบัติ และประชุมเตรียมความ

พรอมในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

   ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี แจงวา จะรวมกับ มทบ.๒๒ รางแผนงานปฏิบัติการรักษา

ความปลอดภัยตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องตอบขอซักถาม ขอเสนอแนะ ขอหวงใย 

   ผูแทนกรมราชองครักษ ชี้แจงวา เพ่ือเปนการแบงเบาพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ียังทรงงานอยู ทําใหตองมีการปรับรูปแบบการรับเสด็จ การฝกซอมบัณฑิตควร

ฝกใหเขารับในความเร็วอัตรา ๓๐-๓๑ คนตอนาที และขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบแกไขพ้ืนท่ีตางระดับ บันได ให

จัดทําติดแถบสีใหเห็นไดงาย จัดทําบันได ราวบันไดใหแนน ม่ันคง และใหเขมงวดการถวายความปลอดภัย 

โดยเฉพาะบุคคลเขาออก 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ ประธานสรุปการประชุมและปดการประชุม 
   ผูวาราชการจังหวัด ประธานท่ีประชุม กลาวสรุปวา ขอใหทุกฝายดําเนินการตามภารหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบและสามารถสอบถามไดตามเบอรท่ีไดแจงไว โดยเนนย้ําเรื่องชางภาพตามเสด็จขอใหเปนไปตามท่ีกําหนด 
และความปลอดภัยของพระองค ไมวาจะเปนพรม ยึดใหดึง ม่ันคง  เสนทางเสด็จขอใหตรวจสอบ ติดสติ๊กเกอรให
ชัดเจน ขอใหทางโรงพยาบาลเตรียมความพรอมและจัดหารถพยาบาลไว และขอขอบคุณทุกทานท่ีไดรวมกันถวาย
ความปลอดภัยแกพระองคทานในครั้งนี้แลวปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
   (นางอรอุมา หลาบรรเทา)                    (นางภูษณิศา นวลสกุล) 
 กรรมการและผูชวยเลขานุการ          รองประธานฝายประสานและบริหารจัดการ 
ฝายประสานและบริหารจัดการ         ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
    ผูจดรายงานการประชุม       
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กอนการประชุม จะมีการตรวจพ้ืนท่ี (ใหจัดวางแทนท่ีประทับใหแลวเสร็จกอนการมาตรวจ) 
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การจัดประชุมรวม 
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๔. การจัดทําเอกสารสงกองอํานวยการรักษาความปลอดภัย 

  ในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะเปดกองอํานวยการรักษาความปลอดภัยเวลาประมาณ 07.00

นาฬิกา  หนวยงานตาง ๆ จะมาประชุม ซักซอม ซักถาม ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจะสงผูแทน

เขารวมประชุม และฝายประสานและบริหารจัดการจะทําบันทึกสงเอกสารขอมูลตาง ๆ ไดแก หนังสืออนุญาตให

ถายภาพ รายชื่อชางภาพของบริษัทและรายชื่อชางภาพของมหาวิทยาลัย แผนผังภายใน เสนทางเสด็จ รายชื่อผูเขา

เฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายมาลัยพระกรและสิ่งของ  รายชื่อผูรับสงเสด็จในเขตหวงหาม (ดานหนาหองรับรองสวน

พระองค ถึง กอ.) รายชื่อพระสงฆในงาน รายชื่อผูมาแสดงสินคาผลิตภัณฑ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ภาคผนวก) 

กลุม ๒ การจัดการเขาเฝาและถวายงาน 

๑. การตกแตงสถานท่ีในอาคารและภายในเขตพิธี 

  กรมโยธาธิการและผังเมืองจะตกแตงเขตพิธีบริเวณท่ีประทับดานหนาอาคาร กอนวันเสด็จประมาณ ๕-๗วัน   

ฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจะตองประสานงานจะจัดหาวัสดุอุปกรณ ไดแก แทนและอาสนสงฆ  โครงไมติดผนงั หากไมมี

ใหแจงขอสนับสนุนในวันประชุมรวม   

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงาน 

  ๑) การติดริ้วธง ตามเสนทางเสด็จในป ๒๕๖๐ มีการปรับลําดับการตั้งธงใหม  ใหเริ่มจาก ธง วปร.   

ธง สธ และธงชาติ  ตามลําดับ ท้ังเสนทางไปและกลับ และธงพระนามาภิไธยยอ สธ ใหใชตามแบบไดแก พ้ืนสีมวง 

ตัวอักษร ส สีมวงเขม ตัวอักษร ธ สีขาว 

  ๒) ชายธงตองอยูสูงระดับเหนือศรีษะ 

ขอควรระวัง ส่ิงท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  เม่ือมองจากดานลางเวทีข้ึนไป ตองตั้งแทนท่ีประทับและธงหลังท่ีประทับใหอยูตรงกันกลางเวที 

 ตวัอยางงานและเอกสาร 
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การตกแตงหนาอาคารพิธ ีและนอกอาคาร 

 
ตกแตงหลงัที่ประทับดวยธงปรมาภิไธย และพระนามาภไิธย 
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ตกแตงหลงัที่ประทับหองถายภาพ 
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1.  
 

 
ตกแตงรอบภายในหอประชุมและหนาเวทีดวยผา 
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2. การจัดแทนที่ประทับ การตกแตงดอกไมเขตพิธ ีหนาที่ประทับ เสนทางเสด็จ  

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน   

  ๑) สํานักพระราชวังไดกําหนดรูปแบบและขนาดแทนท่ีประทับ เพ่ือใหเปนมาตรฐาน 

  ๒) การจัดดอกไมหนาแทนท่ีประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะใชดอกไมท่ีไมมีกลิ่นฉุนรุนแรง  

เบื้องขวาของพระหัตถ จะเปนดานท่ีถายภาพ การตกแตงดอกไมดานนี้จึงไมควรจัดใหสูง เพราะจะทําใหบังการเขา

รับพระราชทานปริญญาบัตร 

  ๓) การจัดดอกไมในหองถายภาพ ใหจัดดานหลังของฉาก ใหระวังอยาใหตกหรือลม 

  ๔) การเลือกมาลัยพระกร ใหเลือกมาลัยท่ีมีลวดลายละเอียด สวยงาม ไมมีเข็มแหลมคม เลอืกดอกไมที่ไม

อุมน้ํามาก หากมาลัยเปยกชื้น ควรใชผาหรือกระดาษทิชชูซับใหแหงกอนการทูลเกลาฯ ถวาย ควรเลือกสีมาลัยพระ

กรใหเหมาะสม 

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) แทนท่ีประทับท่ีจัดทําใหมของมหาวิทยาลัยเปนกลองตอกัน ๑๒ กลอง แยกบันไดสองขาง เพ่ือให

สะดวกในการจัดเก็บ การตอกลองจะมาหมายเลขการวางแตละจุดอธิบายไวท่ีตัวกลอง 

  ๒) ขนาดของแทนท่ีประทับ กวาง ๔ เมตร  ลึก ๓ เมตร  สูง  ๕๐ เซนติเมตร หากมีพระองคอ่ืนตามเสด็จ 

อาจตอขยายดานหลังไดอีก 

  3) การวางแทน ใหวางกลางเขตท่ีประทับ เวนระยะดานขวามือของแทนไป ๗ เมตรสําหรับตั้งแทนถายภาพ 
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ตัวอยางงานและเอกสาร 

 

การจัดทําแทนท่ีประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ดานหนา   กวาง ๔ เมตร ลกึ ๓ เมตร สูง ๕๐ ซ.ม. (ดานหลงัสามารถขยายออกไปไดอกี ๑ เมตร) 

               ข้ันบันไดตามมาตรฐาน และความเหมาะสม  มีราวบันไดยึดกับพ้ืน  และติดแถบสีใหเห็น 

       กระจังหนาท่ีประทับสูงจากพ้ืน ๑๒๐ ซ.ม.และสูงจากพ้ืนแทนท่ีประทับ ๗๐ ซ.ม. 

      ทําท่ีพักพระบาท ไมเกิน ๓๐ องศา 
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                                                          มีท่ีรองพระบาทใตแทน เฉียง 30 องศา 
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บันได ใหติดแถบสีขาว และราวบันไดใหยึดกับพ้ืน 
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บริเวณกราบบังคมทูล แทนถายภาพในเขตพิธี 
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การตกแตงตามเสนทางเสด็จไปหองฉายพระฉายาลักษณ 
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แผนผังเขตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

 

หมายเหตุ เขตหวงหามเดด็ขาด 

 ๑. หมายถึงท่ีนั่งผูตามเสด็จตามระเบียบ ไดแก ทหาร ผจว. ศาล ตํารวจ หนาท่ีประทับ 

 ๒. หมายถึงท่ีนั่งผูบริหารมหาวิทยาลัย หนาท่ีประทับ 
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3. การจัดที่นั่งผูตามเสด็จ/การรับเสด็จ 

  ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีผูตามเสด็จและผูรับเสด็จ มีกลุมตาง ๆ  ไดแก  

  กลุม ๑ กลุมขาราชบริพารสวนพระองคเปนผูตามเสด็จ จํานวนประมาณ ๑๖ คน (ฝายในและราชองครักษ 

แพทยประจําพระองค ฯลฯ )   

  กลุม ๒ ผูรับเสด็จตามระเบียบการรับเสด็จ  

  กลุม ๓ ผูบริหารมหาวิทยาลัยเฝารับเสด็จ 

  กลุม ๔ นกัศึกษา บคุลากร แขกผูมีเกียรติ 

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  กลุม ๑ กลุมขาราชบริพารสวนพระองค (ฝายในและราชองครักษ แพทยประจําพระองค ฯลฯ) จะนั่ง

ดานหลัง ซายมือพระองค จํานวนประมาณ ๑๖ ท่ีนั่ง จัดใหมีโตะวางพระราโชวาท (สํานักพระราชวังนํามา) ตรง

กลาง ควรจัดพ้ืนท่ีในการเขาถวายงานดวย (ไมเลื่อนมาดานหนามากเกินไป) 

  กลุม ๒ ผูรับเสด็จตามระเบียบการรับเสด็จ จะอยูหนาท่ีประทับ เรียงตามลําดับ ดังนี้  

   ๑) แมทัพภาคท่ี ๒ (เฉพาะในงานปริญญาบัตร แมทัพภาคจะนั่งหนาท่ีประทับเพ่ือเปนการถวาย

ความปลอดภัย แตในการอ่ืน จะเรียงจาก ผูวาราชการจังหวัด ผูพิพากษาหัวหนาศาล  ทหาร ตํารวจ) 

   ๒) ผูวาราชการจังหวัด  

   ๓) ผูพิพากษาหัวหนาศาล  

   ๔) ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 
  กลุม ๓ กลุมผูบริหารเฝารับเสด็จ จะนั่งดานขวามือและหันหนาเขาหาพระองค  ประกอบดวยผูบริหาร

ระดับสูงของมหาวิทยาลัย ไดแก นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี และผูขาน

เบิกชื่อบัณฑิต และยืนรับสงเสด็จหนาอาคาร  

  กลุม ๔ นักศึกษา บุคลากร แขกผูมีเกียรติ จะอยูตามพ้ืนท่ีท่ีกําหนดให ไดแก นักศึกษาและบุคลากรอยูเฝา

รับสงเสด็จบริเวณหนาหองรับรองสวนพระองค แขกผูมีเกียรติ นั่งบริเวณแถวหนาในเขตพิธี 

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) ตองตรวจสอบจํานวนใหพอดีหรือเกินกวาจํานวนไวเล็กนอย และในกลุม ๒ หากไมสามารถเขานั่งได 

ตองสงผูแทนมานั่งประจําตําแหนง 

  ๒) ตองตรวจสอบบัตรอนุญาต การแตงกาย กิริยาทาทาง  

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ตัวอยางงานและเอกสาร 

การจัดท่ีนั่ง กลุม ๑ กลุมขาราชบริพารสวนพระองค 

 

 

เกาอ้ีผูตามเสด็จจะมีโตะวางพระราโชวาทวางตรงกลาง (สํานักพระราชวังนํามา) 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

ท่ีนั่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยบนเวที และหนาเวที 

  

 

การจัดท่ีนั่งกลุม ๒ ผูรับเสด็จตามระเบียบการรับเสด็จ 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

 
หมายเหตุ แถว B 2.1-2.4 จะเปนภริยาหรือผูติดตาม B1.1-1.4 

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

๔. การจัดการถายภาพ 

  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะมีผูบริหาร และคณะทํางาน ไดรับพระราชทานพระราชานุญาตใหเขา

ถายภาพ  การเขาถายภาพตองดําเนินการอยางรวดเร็ว เปนระเบียบ ดังนั้น ผูเขาถายภาพตองกํากับตรวจสอบ

ตนเอง อยาใหผิดพลาด เพราะไมสามารถขอถายใหมได     

 

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  ๑. รวบรวมรายชื่อ จัดลําดับแถวท่ีนั่ง ตรวจสอบเครื่องแตงกายตามระเบียบ สิทธิท่ีไดรับ 

  ๒. ประชุมซักซอมกําหนดท่ีนั่ง ทานั่ง ทายืน การถวายความเคารพ การเขา/ออกใหทราบเบื้องตน 

  ๓. ผูท่ีไมมาซอม จะถูกตัดรายชื่อออก 

  ๔. ในวันงานจะมีสํานักพระราชวังมาซักซอมกอน ๒ ชั่วโมง 

  ๕. ผูเขาถายภาพชุดท่ี ๑ ตองเตรียมพรอมและนั่งประจําท่ี 

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑. สํานักพระราชวัง จะประชุมซักซอมใหกอนวันงาน และในวันงาน อาจมีการปรับตามสถานการณ   

  ๒. การจัดท่ีนั่ง จะพิจารณาลําดับความสําคัญ ตําแหนง  เพ่ือใหภาพดูสงาและสวยงาม 

  ๓. ผูหญิงตองแตงกายใหเรียบรอย เก็บผมใหเรียบรอย ไมปลอยผม  สวมถุงนอง รองเทาคัทช ูและตองสวม

กระโปรงใหยาวคลุมเขา 

  ๔. ผูชายตองโกนหนวดเครา ตัดผม ตัดเล็บ สวมรองเทาสีดํา แตงกายใหถูกตองตามเรียบรอย 

  ๕. ตองตรวจการแตงกาย การติดเครื่องหมายใหเรียบรอยถูกตอง เครื่องราชอิสริยาภรณ (ใชแบบยอ ไมใช

แบบเต็มยศ)  ควรติดเหนือกระเปา ๑ เซนติเมตร 

  ๖. เม่ือไดยินเสียงชางภาพเตือน “พรอมพระพุทธเจาขา”  ใหตามองกลองตรงกลางเทานั้น 

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ตัวอยางงานและเอกสาร

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

 

 

รูปแบบการจัดเกาอ้ีถายภาพแบบตาง ๆ  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 
แบบมีแทนนั่งถายภาพ 

 
แบบไมมีแทนนั่งถายภาพ 

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

 

 
 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

๕. การตรวจสิ่งของ การทูลเกลาฯ ถวายสิ่งของ  และการถวายงาน 

 สิ่งของท่ีนํามาทูลเกลาฯ ถวาย ตองผานการตรวจสอบจากตํารวจสันติบาลกอนทุกชิ้น และตองสงประวัติ

รายละเอียดสิ่งของ ชื่อผูทูลเกลาฯ ถวาย ท่ีอยูเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไป หากมีสิ่งของหนักหรือชิ้นใหญเกินไป จะตอง

นําไปสงท่ีวังสวนจิตรหรือตามท่ีจะนัดหมาย  และตองจัดผูท่ีจัดทําสิ่งของมาคอยถวายรายงานดวย หากมีการซักถาม  

สําหรับผูเขาถวายงาน ควรคัดเลือกผูท่ีสามารถนั่งพับเพียบไดเปนเวลานานๆ ได มีชวงแขนยาว มีไหวพริบในการ

แกไขปญหาไดดี สามารถใชคําราชาศัพทได 

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  ๑) รวบรวมรายชื่อสิ่งของ ประวัติผูทูลเกลาฯ แนบสําเนาบัตรประชาชน 

  ๒) บันทึกขอมูลรายละเอียดตามแบบ 
  ๓) จัดทํานามบัตรติดสิ่งของ 

  ๔) รวบรวมสงตํารวจสันติบาล 

  ๕) การบรรจุ หีบหอสิ่งของ จะบรรจุหลังผานการตรวจสอบจากสันติบาลแลว 

  ๖) จัดเรียงลําดับการทูลเกลาฯ ถวาย 

  ๗) จัดสงไปวังสวนจิตรลดา หรือวังสระปทุม (ถามี) 

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) มาลัยพระกร ตองซับน้ําใหแหง 
  ๒) ระวังเรื่องของสด หากตองมีพระราชกรณียกิจตออีกหลายจังหวัด 

  ๓) ใหทูลเกลาฯ ถวาย กอนเสด็จกลับ 

  ๔) กรณีเปนเช็คเงิน ใหสั่งจายในนามพระองคทาน และใหสําเนาเอกสารไวดวย 

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ตัวอยางงานและเอกสาร 

ตํารวจสันติบาลตรวจส่ิงของทูลเกลาฯ ถวาย 

  

การตั้งโตะทูลเกลา ฯ ถวาย 

 
 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ส่ิงของรอตรวจ ยังไมตองบรรจุลงกลอง 

  

 

การทูลเกลาฯ ถวายมาลัยพระกร

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

  

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ลักษณะมาลัยพระกร 

 

 

 

  

  
 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 
การทูลเกลาฯ ถวายสิ่งของ จะเปดใหทอดพระเนตรสิ่งของภายใน เพ่ือหากทรงพระกรณุาใหอธิบายหรือซักถาม 

การถวายงานในหอง 

  

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

 

๖. ขบวนรถยนตพระที่นั่ง 

  ขบวนรถยนตพระท่ีนั่ง สํานักงานจังหวัดเปนผูรับผิดชอบตามระเบียบของกรมราชองครักษ และมี

นายตํารวจราชสํานักประจํา เปนกํากับดูแล ขบวนรถประกอบดวย   

  ๑) รถพระท่ีนั่ง และรถยนตพระท่ีนั่งสํารอง มีแทนธง ไมติดฟลม จํานวน ๒ คัน  

  ๒) รถเกง ๗ คัน ติดหมายเลขหนารถ ลําดับท่ี ๑ – ๗ 

  ๓) รถตู ๒ คัน ติดหมายเลขหนารถ ลําดับท่ี ๘ – ๙ 

    

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

   ๑) รถพระที่นั่ง อาจเปนรถสวนพระองค  หรือการไฟฟาแหงประเทศไทย หรือหนวยงานอ่ืน)  หากเปนรถ

หนวยงานตองติดแทนธง มุมซายมือหนารถ และรับธงพระนามาภิไธยจากสํานักพระราชวังกอนวันงาน 

  ๒) รถพระท่ีนั่งสํารอง ๑ คัน ไมตองติดหมายเลข 

  ๓)  รถเกงและรถตู ใหติดหมายเลขอารบิค 1-9 ไวทุกคัน รถทุกคันเตรียมพรอมกอนเวลา ๒ ชั่วโมงเพ่ือรับ

การตรวจจากสวนลวงหนา 

  ๔) คนขับรถในขบวนแตงกายดวยชุดปกติขาว เปนทหารหรือตํารวจชั้นสัญญาบัตร มีความพรอมและ

ฝกซอมการขับรถกอน   

  ๕) มีการบํารุงรักษารถใหเรียบรอย เติมน้ํามันเต็มถัง (จังหวัดรับผิดชอบตามระเบียบ) 

  ๖) จัดท่ีจอดรถยนตพระท่ีนั่งและรถขบวน หากตั้งเต็นทรถยนตพระท่ีนั่ง ใหติดริ้วผาระบาย 

  ๗) หามผูเก่ียวของกับรถขบวนนั่งมาในรถ 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) ตองจัดท่ี/หองรับรองสําหรับผูขับรถขบวน พรอมอาหารและเครื่องดื่ม 

  ๒) การฝกซอมขบวนรถตองประสานกับวงโยธวาทิตเพ่ือตรวจเวลาการบรรเลงเพลง 

  ๓) บุคลากร เจาหนาท่ี ตองไมอยูในบริเวณท่ีสูงขมบริเวณเสนทางรถพระท่ีนั่งผาน 

ตัวอยางงานและเอกสาร 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

  
 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

๗. พิธีสงฆและการอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร   

  ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะมีพระสงฆท่ีมีสมณศักดิ์พัดยศ  จํานวน ๕ รูป จํานวน ๒ ชุด และมี

การอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรมาเพ่ือทรงคมในพิธีนี้ดวย 

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  การอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากจังหวัด กรมวัง สํานักพระราชวังใหสํานักพระพุทธศาสนาอัญเชิญ

มาให (ตามระเบียบ)  กอนเวลาเสด็จอยางนอย ๒ ชั่วโมง 

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) มหาวิทยาลัยจัดเจาหนาท่ีพิธีการสวมชุดขาว พรอมถุงมือขาวรับการอัญเชิญ  

  ๒) ใหมหาวิทยาลัยทําฉากโครงไมหลังแทนพระสูงสามเมตร 

  3) การจัดท่ีนั่งพระสงฆ มหาวิทยาลัยจัดเตรียมแทนพระสงฆ ปูผาขาว และเตรียมอาสนะสงฆมาไวให 

กรมโยธาธิการและผงัเมืองจัดวางกอน (มหาวิทยาลัยอาจทําอาสนสงฆสําหรับของมหาวิทยาลัยไวโดยเฉพาะได) 

  4) มหาวิทยาลัยจัดเตรียมดอกไมเพ่ือจัดหนาแทนบูชาพระ  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ตัวอยางงานและเอกสาร 

 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 
การจัดโตะหมูบูชา 

 
จัดเตรียมดอกไม 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 
 

 
การจัดอาสนสงฆ 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

๘. การเตรียมหองรับรองสวนพระองค 

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน  

  หองรบัรองสวนพระองค เปนหองท่ีมีความปลอดภัยสูงสุดในมหาวิทยาลัย  (Safe house) ในการจัดเตรียม

หองจึงตองจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหพรอม ไดแก เครื่องใชสวนพระองค โตะเกาอ้ีทรงงาน เครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ โทรศัพท โทรสาร อินเตอรเน็ต หนงัสือพิมพ และจดัพระกระยาหารไวใหพรอม  จัดหองผูตามเสด็จสวน

พระองค จํานวนประมาณ ๑๕ ท่ี ไวในบริเวณใกลเคียงดวย 

 

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) กองอํานวยการรักษาความปลอดภัยจะจัดเจาหนาท่ีตํารวจหญิงอารักขาหนาประตูหอง 

  ๒) มหาวิทยาลัยจัดเจาหนาท่ีชุดขาว สวมถุงมือขาวคอยเปดปด/ดันประตู 

  ๓) จัดเตรียมครุยฉลองพระองคสํารอง 

  4) บุคคลท่ีไมมีสวนเก่ียวของ ไมมีหนาท่ีในหอง ไมควรเขาไปภายในหองรับรองสวนพระองคเพราะเปน 

เขตหวงหามเด็ดขาด เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

ตัวอยางงานและเอกสาร 

จัดเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ อินเทอรเน็ต โทรศัพทพรอมหมายเลข และโทรสาร 
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การจัดเตรียมวางส่ิงของเครื่องใชสวนพระองคในหองสรง 
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โตะลงพระนามาภไิธย มหาวิทยาลัยจัดสมุดและปากกาลงพระนาม 

  

 
 

 
จัดท่ีรับประทานอาหารผูตามเสด็จสวนพระองค 18 ท่ี ไวหนาหองรับรองสวนพระองค 
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๙. การจัดที่นั่งผูรวมโตะเสวย 

  กรณีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการรวมโตะเสวยอยางเปนทางการ ผูรวมโตะเสวยจะเรียงตามลําดับ

ความสําคัญ  ประกอบดวย ดานขวาพระหัตถ เปนผูวาราชการจังหวัด แมทัพภาค ผูพิพากษาหัวหนาศาล   

ผูบัญชาการตํารวจภาค  และดานซายพระหัตถเปนนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี สวนจํานวน

ตามความเหมาะสมของสถานท่ี และจัดท่ีประทับอยูหัวโตะ เกาท่ีประทับไมควรมีพนักแขน และบริเวณโตะไมมีขา

โตะกีดขวาง 

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  ๑) ตองซักซอมผูถวายงานใหเรียบรอย  เปนข้ันตอน สามารถใชคําราชาศัพทได 

  ๒) ซักซอมการเขา ออก ผูเขารวมโตะเสวย  

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) ระวังไมควรมีอาหารเหนียว เค้ียวยาก หรือตองคาย  
 ๒) พระกระยาหารตองไมมัน ไมหวาน ไมเค็ม และไมรับของหวาน ใหคํานวณแคลอรี่  

ตัวอยางงานและเอกสาร 

 

๑๐) การจัดบัณฑิตเขารับปริญญาบัตรและการเบิกบัณฑิต 

 การจัดบัณฑิตเขารับและการเบิกบัณฑิตมีความสําคัญและสัมพันธกัน ทีจ่ะทําใหการเขารับเปนจังหวะ และ

เปนไปดวยสงางาม  เรียบรอย และชวยผอนระยะเวลาใหทรงปฏิบัติงานไดรวดเร็วขึน้ เนื่องจากจํานวนบัณฑิตที่เขา

รับแตละครั้งมีจํานวนมาก สํานักพระราชวังไดแจงใหแตละสถาบันฝกซอมบัณฑิตโดยไมตองเอางาน (เฉพาะกรณีรับ
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กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ดังนั้น จังหวะการถวายงาน การเขารับและการอานเบิก

บัณฑิตตองสอดคลองสัมพันธกัน   

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  ๑) ฝกซอมการเดิน การยืน การเขารับ และการถวายความเคารพ 

  ๒) จัดใหบัณฑิตรอหนาพระพักตรประมาณ ๓-๕ คน  

  ๓) ใหบัณฑิตเขาใหถึงจุดรับเพ่ือใหภาพถายสวยงาม 

  ๔) การถวายใบปริญญา ไมตองใชการเลื่อน ใหวางในบนพระหัตถและใหคอยสังเกตปรับเปลี่ยน ซ่ึงกอน

เวลางานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

  ๕) การถวายความเคารพของบณัฑิตบนเวที อาจถวายสองครั้งคือ เม่ือข้ึนมาบนเวที กับตอนถอยออก ท้ังนี้ 

อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

  ๖) ผูพิการ เจ็บปวย อาจจัดใหเขารับกรณีพิเศษในหอง 

  ๗) พระสงฆใหรับพระราชทานปริญญาบัตรหลังจากทรงคมพระท่ีโตะหมูบูชาแลว 

  ๘) จัดแทนผูกลาวเบิกเปน ๒ แทน และใหยืนรอ เพ่ืออานตอไดทันที   

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) การอานชื่อผูเขารับ อานเฉพาะชื่อ นามสกุล หากมียศ ใหอานยศได  

  ๒) ผูอานชื่อควรมีเสียงกังวาน อานสั้น กระชับ กระทุง เสียงไมทุมหรือเสียงแหลมเกินไป อานถูกตองตาม

อักขระวิธี ตามหลักภาษา อานเปนจังหวะ ไมเสียงดังหรือเบาเกินไป และควรหาผูอานใหมีระดับเสียงเดียวกันท้ังชุด 

  ๓) การเขารับปริญญาบัตร เม่ือแตะใบปริญญาปริญญาบัณฑิตควรอยูในทายืนตรง ไมโนม เอียงหรือรีบถอย 

เพราะจะทําใหภาพสวยงาม บัณฑิตตองใสใจ ม่ันฝกฝน 
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ตัวอยางงานและเอกสาร 

  
ทายืนรับท่ีสวยงาม หนาตรง เทาชิด ตัวตรง 

  
ตัวอยางทารับท่ีไมสวยงาม ยืนไมตรง เทาไมชิด อยูใกลหรือไกลไป กม เอียงหนา  
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๑๑) การถวายงานกรณีพระสงฆเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  ๑) จัดเตรียมนิมนตพระสงฆประจําจุดท่ีกําหนด เจาหนาท่ีผูถวายงานรอตามจุดท่ีกําหนด 

  ๒) หลงัจากทรงกราบ/ทรงคมพระพุทธนวราชบพิตรแลว จะประทับพระราชอาสน เพ่ือรับคํากราบบังคม

ทูลตามลําดับ เม่ือทรงพระราชทานปริญญาแดพระสงฆ จะเสด็จลงมา ณ จุดท่ีกําหนด ใหเจาหนาท่ีจัดเตรียมสิ่งของ 

และพระสงฆใหพรอม  

  ๓) เม่ือพระสงฆรับพระราชทานปริญญาฯ แลว ใหนิมนตออกไปตามเสนทางท่ีกําหนด ไมตองอยูในเขตพิธี 

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ตองจัดเตรียมพระสงฆ ผูถวายงาน ใบปริญญาบัตร ใหพรอม 

ตัวอยางงานและเอกสาร 
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๑๒) การสงเสด็จ 

 เม่ือเสร็จงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแลว ถือเปนหนาท่ีของผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และบัณฑิต

ตองมาสงเสด็จเพ่ือแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรใหบัณฑิต    

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  ๑) มหาวิทยาลัยอาจจัดการแบงจํานวนบณัฑิตเพ่ือสงเสด็จตามความเหมาะสม  

  ๒) เม่ือเสด็จผาน หรือรถยนตพระท่ีนั่งผานหนา ใหถวายความเคารพโดยการคํานับหรือการถอนสายบัว 

 ๓) เม่ือทรงคมแลว พระองคจะหันมาโคงใหผูเขารวมพิธี กอนเสด็จออกจากเวที ใหผูเขารวมในพิธีทุกคน

ถวายคํานับหรือทําความเคารพกอน 

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ควรกะเวลาในการรอสงเสด็จไมใหชาหรือเร็วเกินไป เนื่องจากบางครั้งสภาพอากาศไมอํานวย เชน แดดรอน

หรือมีฝนตก อาจตั้งเต็นท  หากมืดคํ่าตองจัดเตรียมไฟสองสวาง 

ตัวอยางงานและเอกสาร 
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๑๓. การแตงกายของผูรวมพิธ ี

  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเปนงานเขาเฝาฯ รับเสด็จ ผูเขารวมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ทุกคนจะตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบเพ่ือถวายพระเกียรติยศ  ดังนี้ 

  ๑) หากเปนขาราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีตองสวมชุดปกติขาว หรือชุดขาวพิธีการของ

มหาวทิยาลัย  หรือบุคคลท่ัวไปตองสวมชุดสุภาพ หรือชุดสูทสีกรมทา    

  ๒) การสวมครุยวิทยฐานะตองใหถูกตองตามท่ีกําหนด หากไมมีสิทธิสวมครุยจะทําใหผิดกฎหมายได 

  ๓) สําหรับขาราชการ ตองตรวจสอบการติดเครื่องหมายตางๆ ใหถูกตอง และหากเปนอาจารยของ

มหาวิทยาลัยใหสวมครุยประจําตําแหนงอาจารยทับ หรือสวมครุยวิทยฐานะท่ีสําเร็จการศึกษาสูงสุดทับ 

  ๔) สวมรองเทาคัทชูสีดํา  

  ครุยของมหาวิทยาลัยตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญา อักษรยอ เข็ม และครุยวิทยฐานะของ

มหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

  ๑) ครุยประจําตําแหนงนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี (แถบแขนสแีดง) 

  ๒) ครุยประจําตําแหนงอาจารยของมหาวิทยาลัย (แถบแขนสีเหลือง) 

  ๓) ครุยปริญญาตรี 

  ๔) ครุยปริญญาโท 

  ๕) ครุยปริญญาเอก 

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  ๑) ตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ จารีต ประเพณี การเดิน การยืน การนั่ง ตองอยูในทาท่ีสุภาพ 

  ๒) ตองตัดเล็บ ใหสั้น ไมทาสีฉูดฉาด  

  ๓) หนวดเคราตัดเปนระเบียบ 

  ๔) ผมตองมัดเกลาใหเรียบรอยไมปลอยยาว  

  ๕) สวมรองเทาคัทชู หุมสน ไมสวมรองเทาสาน  หรือรองเทาผาใบ 

  ๖) ไมสวมเสื้อผารัดรูป กระโปรงสั้น กางเกงยีน กางเกงขาสั้น กางเกงพละ ชุดปฏิบัติการ 

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) อาจารยท่ีเขาถายภาพหมูกับบัณฑิตควรใหความสําคัญในการแตงกายใหสุภาพ ถูกตอง และสวม

รองเทาคัทชูสีดํา 

  ๒) เม่ือสวมครุยเวลาเดิน ไมปลอยใหชายครุยปลิว และอยูในอาการสํารวม โดยเฉพาะครุยจากตางประเทศ  

ระหวางรอรับเสด็จ ควรอยูในลักษณะทาทางท่ีสุภาพ เหมาะสม ไมยืนกอดอก ลวงกระเปา มือไพลหลัง เปนตน 
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ตัวอยางงานและเอกสาร 

 
ครุยประจําตาํแหนงนายกสภามหาวทิยาลยั 

 
ครุยประจําตําแหนงอธิการบด ี

 

ครุยประจําตาํแหนงอาจารย 
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ครุยบัณฑิต 

   
ครุยมหาบณัฑติ        ครุยดุษฎีบัณฑิต 
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การแตงกายของผูเขาเฝา การสวมครุยวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง 
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กลุม ๓ พิธีอ่ืนๆ  

 ในการเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานปริญญาบัตรแลว อาจมีงานอ่ืน ๆ ท่ี

มหาวิทยาลัย คณะ หนวยงานกราบบังคมทูลขอพระกรุณาฯ  ในโอกาสเดียวกัน ซ่ึงจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. การขอพระราชทานนามอาคาร สิง่ปลกูสรางหรือสถานทีข่องทางราชการ    

  ในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสรางหรือสถานท่ีของทางราชการ มีแนวปฏิบัติเดียวกันตามท่ี

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กําหนด ไดแก 

  ๑.๑  อาคารสถานท่ี สิ่งปลูกสราง ตองไดรับอนุมัติหรือนุญาตใหปลูกสรางตามข้ันตอน กฎหมาย ขอบัญญัติ 

ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไวใหครบถวนกอน แลวจึงดําเนินการขอพระราชทานนามหรือดําเนินการ

กอสราง (มติคณะรัฐมนตรี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ ตามหนังสือท่ี นร.๐๒๐๕/ว๙๗ ลว.๑ มิถุนายน ๒๕๔๑) 

  ๑.๒  ใหหนวยงานกําหนดชื่อท่ีจะขอพระราชทานไปในโอกาสเดียวกัน ประมาณ ๑-๓ ชือ่ โดยจะกําหนด

ชื่อตามวโรกาสมหามงคลตางๆ หรือกําหนดชื่อตามความสัมพันธ ซ่ึงพระมหากษัตริยหรือพระบรมวงศานุวงศมีพระ

ราชภารกิจเก่ียวของกับอาคารหรือสถานท่ีนั้นๆ หรือกําหนดตามโครงการตามพระราชดําริของแตละพระองค  

ตลอดท้ังอาจกําหนดตามความเก่ียวโยงกับสถานท่ีเพ่ือประกอบพระบรมราชวินิจฉัย โดยระบุในตอนทายวา “หรือ

ชื่ออ่ืนใดสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ” 

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  ๑) คณะ/หนวยงานรวบรวมเอกสาร ขอมูล แผนผังอาคาร รายละเอียดการกอสราง ภาพถายอาคารท่ี

กอสรางเสร็จแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

  ๒) เสนอคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน/มหาวทิยาลัย/สภามหาวิทยาลัย 

 ๓) ทําบันทึกเสนออธิการบดีลงนาม 

  ๔) มหาวิทยาลัยทําบันทึกเสนอผานสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบพระบรมราชวินิจฉัย หรือ 

เสนอกองงานสวนพระองค เพ่ือขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา 

  

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) ตองตรวจสอบการกอสรางไดรับอนุญาต ไมมีกรณีพิพาท หรือกรณีตองหาม 

 

 

 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ตัวอยางงานและเอกสาร 

 

ท่ี ศธ ๐๕๒๙/                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

          85 ถนนสถลมารค 

          ตําบลเมืองศรีไค 

          อําเภอวารินชําราบ 

           อุบลราชธานี 34190      

        มกราคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง ขอพระราชทานชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐     

เรยีน ราชเลขาธิการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย     ๑. โครงการและวตัถุประสงค 

    ๒. ภาพถายอาคาร จํานวน ๔ แผน 

 ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับอนุมัติใหสรางศูนยประชุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐   เพ่ือเปนสถานท่ีในการจัดแสดงพระราชประวัติ  

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูแกประชาชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดศึกษาและปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท  และเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  

การจัดประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี    ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ เม่ือวันท่ี  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๐ 

ความทราบแลวนั้น  

บัดนี้ อาคารดังกลาวไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  เพ่ือเปนสิริมงคลแกมหาวิทยาลัย การนี้ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ใครขอไดโปรดนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองธุลีพระบาท  เพ่ือขอพระราชทานชื่ออาคารและ

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธยยอ “ภปร” ประดับเหนืออาคารดังกลาว  หรือชื่ออ่ืนใด

สุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท  และหากทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมเปนประการใดแลว  ขอความกรุณาแจงใหมหาวิทยาลัยทราบตอไปดวย    จักเปนพระคุณอยางยิ่ง 
  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

         ขอแสดงความนับถือ 

 

ท่ี ศธ ๐๕๒๙/             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

         ๘๕  ถนนสถลมารค 

          ตําบลเมืองศรีไค 

         อําเภอวารินชําราบ   

         อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 

          กันยายน  ๒๕๕๐ 

เรื่อง ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญเสด็จพระราชดําเนินวางศิลาฤกษอาคาร 

เรียน ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จมาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รุนท่ี ๑๖ ประจําป ๒๕๔๙  ระหวางวันท่ี   ๑๗ - ๒๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีความทราบแลวนั้น  การนี้  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ใครขอไดโปรดนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาท  ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญ
เสด็จพระราชดําเนินวางศิลาฤกษอาคารอเนกประสงคเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาส
เจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา  ในชวงเวลาดังกลาวดวย เพ่ือเปนสิริมงคลแกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสืบไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหากทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ โปรดกระหมอมเปนประการใดแลว  

ขอความกรุณาแจงใหมหาวิทยาลัยทราบตอไปดวย จักเปนพระคุณอยางยิ่ง 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

ท่ี ศธ ๐๕๒๙/                                                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ๘๕  ถนนสถลมารค 

          ตําบลเมืองศรีไค 

          อําเภอวารินชําราบ 

           อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 

       กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 

เรื่อง ขอพระราชทานชื่ออาคาร และขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ ไปทรงเปดอาคาร 

เรียน ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑.  รายละเอียดอาคาร 

   ๒.  รางกําหนดการ 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับอนุมัติใหสรางอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว 

เพ่ือการสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ และการสงเสริมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา  ซ่ึงไดดําเนินการกอสราง

เสร็จสิ้นแลว   

   การนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใครขอไดโปรดนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละออง 

พระบาท  เพ่ือขอพระราชทานชื่ออาคารดังกลาว ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีแนบ หรือชื่ออ่ืนใดสุดแตจะทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ   และมหาวิทยาลัยใครขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคารในวโรกาสท่ีจะ

เสด็จพระราชดําเนินไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในระหวางวันท่ี ๒๑-๒๔ ธันวาคม   ๒๕๕๓ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   และหากทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ โปรดกระหมอมเปนประการ

ใดแลว ขอความกรุณาแจงใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบตอไปดวย จักเปนพระคุณอยางยิ่ง 

 
         ขอแสดงความนับถือ 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

การจัดเตรียมพิธีเปดอาคาร การปลูกตนไม   

 
 

 
 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 
ใหมัดกลองเข็มเพื่อปองกบัการสูญหาย 

 
การจัดแทนเปดแพรปาย กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักพระราชวังจะนํามาและปูผา 

มหาวิทยาลัยจะตกแตงรอบแทน 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

พานเปดปุมเปดแพรปาย กรมโยธาธิการและผังเมืองจะนํามาให  ลักษณะเปนเครื่องท่ีใชกระแสไฟฟา 

การจัดดอกไมประกับพาน ตองระวังไมใหเครื่องเปยกน้ํา 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 
สํานักพระราชวังจะจัดเตรียมส่ิงของบางสวนมาให บางสวนมหาวิทยาลัยตองจัดเตรียม 

เชน ผาเช็ดพระหัตถ ถังรดน้ํา ขนาดเล็ก  เปนตน 

 
ลักษณะการจัดวางเครื่องใช 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 
 ลักษณะการจัดบริเวณปลูกตนไมและปุมกดเปดแพรปาย 

 

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

ลักษณะการจัดพลับพลาพิธี จัดเกาอ้ีผูเฝารับเสด็จใหหันหนาเขาหาพระองค 

เกาอ้ีจัดเปน ๒ แถวๆ ละ ๔ ตัว 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

๒. การพระราชทานเข็มทีร่ะลกึ รางวลั และอ่ืน ๆ 

  การพระราชทานเข็มท่ีระลึก จะเปนกิจกรรมในการเปดอาคาร เพ่ือใหผูมีอุปการคุณตอกิจการของ

มหาวิทยาลัยเขารับพระราชทานเข็มท่ีระลึก  รวมท้ัง รางวัลหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัยตองเสนอเรื่องขอ

พระราชทานพระราชานุญาตกอน และหากเปนการจัดทําเข็มท่ีระลึกจะตองเสนอแบบเข็มไปกองงานสวนพระองค

ดวย  

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  ๑) เสนอเรื่องขอพระราชทานพระราชานุญาต จํานวนคน พรอมเสนอแบบเข็ม 
  ๒) ประสานผูเขารับ บัตร โบว วันเวลา การแตงกาย 

  ๓) ฝกซอมการเขารับและการถวายงาน 

 ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) ในการพระราชทานเข็ม  รางวัล หรืออ่ืน ๆ จะพระราชทานเปนเอกสารแทนกอน  

  ๒) การทูลเกลาฯ ถวายเงิน ใหจัดหาพานเปลาวางบนโตะดานขวาพระหัตถเพ่ือรับซองทูลเกลาฯ 

ตัวอยางงานและเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ขอมอบ 

รางวัลรัตโนบล/เข็มที่ระลึก 

เน่ืองในโอกาส....................................... 

แด 

..........................    ................................ 

วันท่ี .. เดือน .....................พ.ศ. .... 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 
 

    



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

 

 

 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

๓. การทูลเกลาฯ ถวายปริญญา  การถวายปริญญา การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  นอกการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในมหาวิทยาลัยแลว ยังมีการการทูลเกลาฯ ถวายปริญญา  การ

ถวายปริญญา การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือรางวัลแดบุคคลสําคัญของประเทศหรือตางประเทศ ซ่ึงจะมีวิธีการ

ปฏิบัติแตกตางกันไปตามประเทศ  

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  ๑) ตองประสาน ศึกษา และรวบรวมขอมูล วัฒนธรรม ประเพณี วิธีการปฏิบัติท้ังท่ีเปนสากลและตามแตละ

ประเทศ 

  ๒) เม่ือคณะเสนอชื่อใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตองประสานผูไดรับปริญญาหรือรางวัล และตองแจง

มหาวิทยาลัยทําเรื่องผานกระทรวงการตางประเทศ (ถาตองมี) 

  ๓) การทูลเกลาฯ ถวายปริญญาบัตรจะมีหลักเกณฑการปฏิบัติ ตองศึกษาใหละเอียดรอบคอบ 

 ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

  ๑) การดําเนินงานระหวางประเทศ ตองระวัง ขอหาม ขอปฏิบัติเพราะเปนเรื่องละเอียดออนตอ

ความสัมพันธระหวางประเทศ 

ตัวอยางงานและเอกสาร 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   
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กลุม 4 โครงการสวนพระองคและผลิตภัณฑชุมชน 

โครงการสวนพระองคและผลิตภัณฑชุมชน 

  ในการเสด็จตางจังหวัดแตละครั้ง พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการติดตามงาน เชน ผลิตภัณฑ

ชุมชนในจังหวัดท่ีเสด็จ เพ่ือใหผูตามเสด็จสวนพระองคไดคัดเลือกผลิตภัณฑเพ่ือจัดจําหนายตอไป เพ่ือเปนการ

ชวยเหลือราษฎร 

 

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

  ๑) รับกําหนดการแจงวันเวลาเสด็จ  
  ๒) ทําบันทึกเรียนผูวาราชการจังหวัด เพ่ือแจง/สั่งการใหพัฒนาชุมชนจังหวัด ใหแจงรายชื่อ และผลิตภัณฑ  
  ๓) มหาวิทยาลัยจัดพ้ืนท่ีการแสดงผลิตภัณฑชุมชน จัดเจาหนาท่ีประจําดูแล 

  ๔) มหาวิทยาลัยออกบัตร โบว บัตรจอดรถ เก็บประวัติผูมารวมงาน 

  ๕) ตรวจสอบเอกสารตาง ๆ เชน รายชื่อสิ่งของ นามบัตรตองใหตํารวจสันติบาลตรวจกอน 

ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

   การแตงกายของผูนําสินคามาแสดงท่ีเปนชาวบาน ใหแตงกายใหสุภาพเรียบรอย    

ตัวอยางงานและเอกสาร 
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บทที่ ๔ 

เทคนิคในการปฏบัิติงาน 

๑. แผนกลยุทธในการปฏบิัติงาน  

  ในการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝายประสานและบริหารจัดการไดกําหนด วิสัยทัศน  

พันธกิจ และวัตถุประสงค ในการดําเนินงาน เพ่ือกํากับการปฏิบัติงาน ดังนี้  

  วิสัยทัศน   : เปนศนูยรวมขอมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร      

  พันธกิจ   : ประสาน  จัดการ ใหบริการ และถวายพระเกยีรติยศ และความปลอดภัย 

  วัตถุประสงค    : เปนมาตรฐานการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

๒. องคประกอบในการปฏิบัติงาน 
  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะสําเร็จตามเปาหมายไดนั้น มีองคประกอบในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 
ไดแก 
  ๑) นโยบายองคกร ท่ีใหความสําคัญ ความชัดเจน อํานาจการตัดสินใจ  
 ๒) บคุลากรและการประเมิน กํากับติดตาม พัฒนา 
  ๓) ทรัพยากรสนับสนุน งบประมาณ 
  ๔) สรางความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงาน 
 
  การปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบดวย ๕ ข้ันตอน  ดังนี้ 
  ๑)  การวางแผน 
  ๒)  การติดตาม 
  ๓)  การพัฒนา 
  ๔)  การประเมินผล 
  ๕)  การพัฒนาปรับปรุงงาน  
 

๓. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
  ๑)  การวางแผน 
  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายรวมกันในการทํางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และมีการกําหนด
ภาระหนาท่ีแตละกลุม และฝาย รวมท้ังผูกํากับดูแลเปนโครงสราง และคําสั่งปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 
 

   ฝายประสานงานฯ มีวิธีการปฏิบัติงานโดยใชกระบวนการ Plan Do Check Action และการสรางความ

รวมมือกันท้ังจากบุคลากร หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ภายในจังหวัด และหนวยงานจากสวนกลาง  มีวิธีการ

ดําเนินการเชิงรุกโดยมีการสรางเครือขายระหวางสถาบันอุดมศึกษา กับสํานักพระราชวัง  และหนวยงานอ่ืน ๆ   

เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร  มีการใช Social Network ทาง Facebook /Line ชื่อฝายประสานงานปริญญา

บัตร เพ่ือสงขาว ขอมูล ตอบปญหาขอซักถาม กับบัณฑิต ทําใหสงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว และลดคาใชจายในการ

จัดสงเอกสารทางไปรษณีย  

  เพ่ือใหการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย มีความชัดเจนเปนข้ันตอน มีลําดับการ

ทํางานและความสัมพันธระหวางบุคคลกับงาน ดังนี้ 

ตําแหนง หนาท่ี ความรับผิดชอบ 
ประธาน/รองประธานฝาย : กําหนดรูปแบบ รายละเอียด และวางแผนการดําเนินงาน กํากับ 

  ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานแตละงาน สอนงาน ใหคําแนะนํา 
  ปรึกษาภายในฝายและฝายอ่ืนๆ 

กรรมการในฝาย : ดําเนินงานตามแผนงาน รายงานผลการดําเนินงาน 
เลขานุการฝาย : ดําเนินงาน ติดตามผล สรุป รายงานผลการดําเนินงาน 
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กระบวนการทํางาน รายละเอียดการดําเนินงาน 
P การวางแผนการดําเนินงาน ไดแก โดยนําผลการดําเนินงานและปญหาในปท่ี

ผานมาจัดทําแผนการปฏิบัติงาน การเงินงบประมาณ  
D การดําเนินงานตามแผน 
C การติดตามการดําเนินงาน ท้ังจากการประชุมระหวางการเตรียมงาน การ

ตรวจสอบในวันงาน และการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
A การรวบรวมปญหาอุปสรรค ขอเสนอในการดําเนินงานจากผูมีสวนเก่ียวของ 

นําเสนอผลการดําเนินงาน และเสนอแนวทางการแกไขรวมกัน เพ่ือนําผลไป
วางแผนแกไขตอไป 

 
   ๒.  การกําหนดภาระหนาท่ีของคณะกรรมการแตละฝาย 
   ในการเตรียมดําเนินงานแตละครั้ง จะรวมกันกําหนดบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน เปน กลุม เปนฝาย เพ่ือใหภาระหนาท่ีชัดเจน ไมซํ้าซอนและมีความเชื่อมโยงการทํางานกับทุกกลุม  
ทุกฝาย  ท้ังนี้ สามารถปรับเปลี่ยนเปาหมายและแผนงานไดตามความจําเปน  ดังนี้ 
   ก. ฝายอํานวยการ มีหนาท่ี : วางแผน นโยบายการปฏิบัติงาน สงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา 
บริหารจัดการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ กํากับการปฏิบัติงานของคณะทํางานฝายตางๆ ใหเปนไปตามข้ันตอนพิธีการ    
ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก 
   ข. คณะทํางานฝายตางๆ  มีหนาท่ีจัดเตรียมและปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบใหเรียบรอย และสมพระเกียรติ 
ประกอบดวย กลุมงานตาง ๆ ๖ กลุม  มีรองอธิการบดีเปนผูกํากับ ติดตาม ดังนี้ 
 
   ๑) กลุมบริหารจัดการท่ัวไป     
  ๑.๑ ฝายประชาสัมพันธ มีหนาท่ี : ประชาสัมพันธงานพระราชทานปริญญาบัตรและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ   
ประสานงานและรับรองสื่อมวลชน การกระจายเสียงในบริเวณงาน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  ๑.๒ ฝายยานพาหนะ  มีหนาท่ี : บริหารจัดการใหบริการ จัดหารถ น้ํามันเชื้อเพลิง และการใชรถยนตใน

ภาพรวมใหทุกฝาย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  ๑.๓ ฝายหองรับรองสวนพระองค  มีหนาท่ี : ดูแลจัดเตรียมหองทรงงาน หองรับรองสวนพระองค ให

เรียบรอยและสมพระเกียรติ จัดเตรียมชุดครุยฉลองพระองค และอํานวยความสะดวกแกผูตามเสด็จสวนพระองค 

(ฝายใน) ตรวจสอบและดูแลการบํารุงรักษาหองรับรองหองฉลองพระองคและหองรบัรองสวนพระองค การ

จัดเตรียมพระกระยาหารสวนพระองค อาหารผูตามเสด็จ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

  ๒) กลุมอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค   

  ๒.๑ ฝายสถานท่ี มีหนาท่ี ๒ กลุม ดังนี้ 

   กลุมท่ี 1  สถานท่ี มีหนาท่ี ติดตั้งแทนท่ีประทับ ตกแตงอาคารในเขตพิธี บริเวณรอบเขตพิธีและ

เสนทางท่ีจะเสด็จ ริ้วธง ลาดพระบาท โตะเกาอ้ีในเขตพิธีใหฝายตางๆ เกาอ้ีและเต็นทท่ีพักญาติบัณฑิต  ดูแล

บํารุงรักษาหองรับรองหองฉลองพระองค ดูแล ประสานการเขาปฏิบัติงานเขตพิธีของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

จัดเตรียมพ้ืนท่ีจอดรถ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

   กลุมท่ี 2 ระบบไฟฟา เสียง และอากาศ มีหนาตรวจสอบระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบเสียง ระบบ
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ปรับอากาศในเขตพิธี  ประสานกรมประชาสัมพันธ จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ หมายเลขโทรศัพทโทรสารประจํา

กองอํานวยการรักษาความปลอดภัยและหองรับรองสวนพระองค และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 ๒.๒ ฝายจราจรและรักษาความปลอดภัย มีหนาท่ี : จัดการและอํานวยความสะดวกเสนทางจราจร ท่ีจอด

รถ และแจงใหผูเก่ียวของทราบ  ทําบัตรอนุญาตรถเขาออกในเขตพิธีและแจกใหผูเก่ียวของกอนวันงาน  

ประสานงานและปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและการจราจรในบริเวณงานพิธีและเสนทางเสด็จตามคําสั่งของ

กองอํานวยการถวายความปลอดภัย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  ๒.๓ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาท่ี : พัฒนา ดูแลเว็บไซตพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและเว็บไซต

ระบบยืนยันสิทธิ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จัดเตรียม และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โทรศัพท 

โทรสาร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ในหองรับรองสวนพระองค หองรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย และบริเวณ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ควบคุม ดูแล และประสานงานกับฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของดานระบบการถายทอด

สัญญาณผานเครือขายอินเทอรเน็ต พัฒนา ดูแล และควบคุมเครื่องตรวจนับจํานวนบัณฑิตขณะเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 

  ๓)  กลุมบริหารจัดการบัณฑิต  

  ๓.๑ ฝายประสานและบริหารจัดการ มีหนาท่ี ๓ กลุม ดังนี้ 

   กลุม ๑  การจัดการเอกสาร มีหนาท่ี จัดทําหนังสือกราบบังคมทูลตางๆ รางพระราโชวาท ราง

กําหนดการ พิธีการ คํากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ติดตอกับสํานักราชเลขาธิการและ

หนวยงานตางๆ ใหรายละเอียดขอมูลขาวสารแกผูเก่ียวของ การใหคําแนะนําขอมูลงานปริญญาบัตรและงานอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของ  จัดทําคําสั่งและจัดประชุมคณะทํางานและจัดการประชุมรวม  พระราโชวาทและการสําเนา/เผยแพร  

การประชุมและประสานกับกองอํานวยการรักษาความปลอดภัยในวันงาน 

   กลุม ๒ การจัดการอาหาร ที่พัก   มีหนาท่ี ประสานรถรับสง กรมราชองครักษ สวนลวงหนา

ตํารวจสันติบาล   สํานักพระราชวัง (กองวัง  กองพระราชพิธี  มหาดเล็กวัง)  ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค  กอง

อํานวยการรักษาความปลอดภัยทหาร ตํารวจ และผูปฏิบัติงานจากหนวยงานตาง ๆ ประสานการฝกซอมรถขบวน

และการเลี้ยงรับรอง 

   กลุม ๓ การจัดการเขาเฝาและถวายงาน มีหนาท่ี ตรวจสอบติดตั้งแทนท่ีประทับและการตกแตง

ดอกไมเขตพิธีหนาแทนประทับ หองฉายพระฉายาลักษณ  การดูแลจัดหาชุดครุยกรรมการสภาและผูบริหาร

มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ผูถวายงาน  ชุดครุยฉลองพระองค ทําหนังสือของมหาวิทยาลัยแจงอนุญาตการถายภาพ 

สงรายชื่อชางภาพ รายชื่อผูเขาเฝา ผูถวายงานในเขตหวงหาม รายชื่อผูทูลเกลาฯ ถวายสิ่งของของมหาวิทยาลัย  

รายชื่อผูเขาถายภาพ   จัดลําดับผูเขาเฝาฯ กําหนดพ้ืนท่ีการเขาเฝาฯ  ตรวจสอบผูรับ-สงเสด็จภายในอาคารพิธี   

การจัดผูเฝาประตูตามเสนทางเสด็จ ตรวจสอบการแตงกายผูเขารวมงานใหถูกตอง การกําหนดสีโบวติดหนาอกเพ่ือ

ระบุกิจกรรมบุคคลตาง ๆ ในเขตพิธี    จัดเตรียม ตรวจสอบเงินทูลเกลาฯ  ของท่ีระลึก และสิ่งของทูลเกลาฯ   

ฝกซอมผูเขาทูลเกลาฯ มาลัยพระกร/สูจิบัตร เงินและของท่ีระลึก  ตรวจสอบความเรียบรอยของงานในภาพรวม  

เก็บรวบรวมจัดเก็บวัสดุครุภัณฑพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และจัดทําคูมือ ข้ันตอนการปฏิบัติงานของฝาย

ประสานงานฯ และอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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   กลุม ๔ กลุมโครงการสวนพระองคและผลิตภัณฑชุมชน  มีหนาท่ี ทําหนังสือแจงหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ไดแก พัฒนาชุมชนจังหวัด กองงานสวนพระองค  รวบรวมรายชื่อ บัตรและโบวประจําตัวผูแสดง

ผลิตภัณฑในงาน  การจัดหอง และพ้ืนท่ีจัดแสดงสินคา  สิ่งของทูลเกลาฯ ถวายของโครงการ  บัตรนํารถเขาออกใน

งาน 

  ๓.๒ ฝายปรญิญาบัตรและสูจิบัตร มีหนาท่ี  

    กลุม ๑ สูจิบัตร จัดทําสูจิบัตร สารแสดงความยินดี รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย    

   กลุม ๒ ปริญญาบัตร จัดเตรียมใบปริญญาบัตร ปกปริญญาบัตร การรายงานตัว และตรวจสอบ

รายชื่อของบัณฑิต คํากราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  การเชิญใบปริญญาบัตร  การแจง

กําหนดการและรายละเอียดการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต และอ่ืน ๆ  

ท่ีไดรับมอบหมาย 

   ๓.๓ ฝายจัดการบัณฑิต   มีหนาท่ี : การฝกซอมบัณฑิต อาจารยนําแถว อาจารยถวายงาน และผูเบิก

บัณฑิต จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มรับรองผูบริหารในวันฝกซอม กําหนดแผนผังท่ีนั่งบัณฑิต และอาจารยนําแถว 

ดูแลความเรียบรอยการแตงกายของบัณฑิตใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ตรวจสอบสิ่งของตองหาม  

นําแถวบัณฑิตเพ่ือเขาประจําท่ีในเขตพิธี และจัดบัณฑิตสงเสด็จ จัดทําคูมือเขารับพระราชทานปริญญาบัตร รายงาน

จํานวนบัณฑิตใหกองอํานวยการรักษาความปลอดภัย  คัดเลือกผูแทนบัณฑิตเพ่ือทูลเกลาฯ ถวายมาลัยพระกร สูจิ

บัตร และกลาวนําปฏิญาณตน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  ๓.๔ ฝายบันทึกภาพ มีหนาท่ี : บันทึกภาพนิ่งและวิดีทัศน การถายภาพหมูบัณฑิต ถายทอดโทรทัศนวงจร

ปดในงานพิธี เลี้ยงรับรองอาจารยและผูบริหารในการถายภาพหมู บันทึกภาพผูเขารวมในเขตพิธีตามท่ีกรมราช

องครักษกําหนด รวบรวมรายชื่อชางภาพ กํากับ ควบคุม กําหนดจุดปฏิบัติงานของชางภาพของมหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบการแตงกายของอาจารยท่ีเขาถายภาพหมู และของชางภาพตามท่ีสันติบาลกําหนด   ประสานและ

ตรวจสอบภาพหมูของบัณฑิต หัวเรื่อง รายชื่อผูบริหารทุกคณะ/มหาวิทยาลัย ตรวจสอบ รวบรวม เผยแพรภาพงาน

พิธีและอัลบั้มการสงภาพใหหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  ๔)  กลุมจัดการนักศึกษาและสวัสดิการ   

   ๔.๑ ฝายพิธีสงฆ มีหนาท่ี : นิมนตพระสงฆ จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลการตั้งแทนและปูผาขาว 
อาสนะสงฆ การอัญเชิญพระพุทธรูปตามระเบียบ ดูแลพระสงฆท่ีรับพระราชทานปริญญาบัตร (ถามี) ดูแลรับรอง
กรมการศาสนา และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๒ ฝายจัดการนักศึกษาและสวัสดิการ 
     กลุม ๑  จัดการนักศึกษา มีหนาท่ี : จัดหาวงดุริยางค จัดเตรียมนักศึกษาเชิดชูเกียรติบัณฑิต 
จัดการนักศึกษาและประชาชนในการรับสงเสด็จนอกอาคารพิธี จัดหาและดูแลผูแทนนักศึกษาจากสภานักศึกษา 
สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาทุนพระราชทานเฝารับสงเสด็จในเขตพิธี และอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
   กลุม ๒ สวัสดิการ มีหนาท่ี : จัดหาอาหารและน้ําดื่มสําหรับนักศึกษา และประชาชนท่ีมาเฝารับ
เสด็จในวันงาน และอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
   กลุม ๓ ดรุยิางค มีหนาท่ีจัดหาวงดุริยางค ฝกซอม บรรเลงเพลงในการรับสงเสด็จ และงานอ่ืน ๆ  
ท่ีไดรับมอบหมาย 
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 ๔.๓ ฝายการแพทยและปฐมพยาบาล มีหนาท่ี : ใหบริการ รักษาพยาบาลเบื้องตนแกบัณฑิต นักศึกษา 

และผูรวมงานในวันฝกซอม และวันงาน ประสานและสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลตางๆ จัดเตรียมเครื่องมือแพทย 

เวชภัณฑยาและรถพยาบาลฉุกเฉินใหเพียงพอและพรอมบริการ จัดเตรียมเครื่องเทอรโมสแกนบริเวณ ทางเขาในเขต

พิธี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

  ๕) กลุมการเงิน พัสดุ และทรัพยสิน  

 ๕.๑ ฝายแผนและงบประมาณ มีหนาท่ี: แจงทุกฝายจัดทําเอกสารการขออนุมัติงบประมาณ จัดหา

งบประมาณ การโอนงบประมาณใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของทุกฝาย จัดการบริหาร

งบประมาณและแจงการอนุมัติงบประมาณใหผูเก่ียวของทราบและดําเนินการ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  ๕.๒ ฝายการเงินและพัสดุ  มีหนาท่ี : ใหคําแนะนําข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจายเงินและจัดหา

พัสดุรายงานและสรุปรายงานรายรับและรายจายเงิน การอํานวยความสะดวกและติดตามการเงินและพัสดุให

คณะทํางานแตละฝาย และอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย    

  ๕.๓ ฝายทรัพยสินและสิทธิประโยชน มีหนาท่ี : จัดหารานจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม ของท่ีระลึก 

รานชุดครุยและรานถายภาพ   กําหนดพ้ืนท่ี อํานวยความสะดวก และจัดเก็บคาบํารุงจากผูประกอบการ จัดการ

ปายโฆษณาและปายแสดงความยินดีตาง ๆ  และจัดหาน้ําดื่มบริการแกฝายตาง ๆ   

  ๕.๔ ฝายจัดหาเงินทูลเกลาถวาย มีหนาท่ี จัดหาเงินทูลเกลาฯ ประสานและผูมีอุปการคุณ จัดหาของท่ี

ระลึก เอกสาร และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  ๖. กลุมตอนรับและเล้ียงรับรอง/เชิดชูเกียรติ   

  ๖.๑ ฝายตอนรับ มีหนาท่ี : ประสานรายชื่อและเชิญแขกผูมีเกียรติ ผูบริหาร อาจารยจากคณะตาง ๆ เขา

รวมงาน การตอนรับ เลี้ยงรับรอง จัดเตรียมชุดครุยวิทยฐานะสําหรับนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย และผูบริหารในวันงาน จัดแผนผังท่ีนั่งในเขตพิธีและนําผูมีเกียรติ ผูบริหาร อาจารยจากคณะ 

ตาง ๆ เขานั่งประจําท่ีในเขตพิธี จัดอาจารยและบุคลากรเขาเฝารับสงเสด็จในเขตพิธี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  ๖.๒ ฝายจัดเล้ียงรับรองและงานเล้ียงแสดงความยินดี/เชิดชูเกียรติ    มีหนาท่ี : การเลี้ยงแสดงความ

ยินดี จัดหาของท่ีระลึกของมหาวิทยาลัย การเชิญและแจงกําหนดการแกผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัต

โนบล  การรับรองแขกผูมีเกียรติ และประสานงาน ติดตอระหวางคณะ รวบรวมตรวจสอบขอมูลผูทรงคุณวุฒิจาก

คณะตาง ๆ เพ่ือจัดแสดงและเผยแพรผลงาน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 ๒)  วิธีการติดตาม 
  การติดตามงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เปนข้ันตอนท่ีรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบกลุมตาง ๆ จะติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานภายในกลุม และฝาย และมีการประชุมเพ่ือกํากับติดตามผลการเตรียมดําเนินงานทุก
ฝายเปนประจําทุกเดือน  เพ่ือการกํากับดูแลการทํางานใหไดตามเปาหมาย ทําใหทราบและแกไขปญหาขอขัดของ
ตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําใหผลการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกัน 
  ๓)  การพัฒนา 
  การพัฒนางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมีการพัฒนางานจากการประชุมคณะทํางานประจําเดือนและ
จากการติดตามผลการทํางาน ในการประชุมจะมีการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ใหกับผูปฏิบัติงานฝายตาง ๆ 
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ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการทํางาน และชวยกําหนดแนวทางการพัฒนาผูปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการ
ทํางานดวย 
  ๔)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะประเมินรวมกันทุกฝายวา งานแตละครั้งนั้น มีผลสําเร็จ
ของงานคือ  เรียบรอย สมพระเกียรติ และมีขอบกพรองนอยท่ีสุด และมีการนําขอบกพรองมาแกไขในการเตรียม
งานครั้งตอไป  ในการดําเนินงานทุกครั้ง ฝายประสานงานและบริหารจัดการจะรวบรวมปญหา ขอเสนอแนะจาก
หนวยงานตาง ๆ ท้ังสวนกลาง  มหาวิทยาลัย จะประชุมสรุปเพ่ือรวบรวมปญหา หาแนวทางแกไข จัดเตรียมขอมูล
ในการดําเนินงานตอไป  
  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เปนงานท่ีบุคลากรทุกคน ทุกฝาย รวมกันปฏิบัติงานดวยความภาคภูมิใจ 
นับเปนแรงจูงใจในการทํางานท่ีสําคัญ มหาวิทยาลัยไดขอพระราชทานพระราชานุญาตใหผูท่ีไดถวายงานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรไดมีโอกาสเขาเฝา ท้ังในการรับสงเสด็จอยางใกลชิด การเขาเฝาทูลเกลาถวายสิ่งของ 
ตาง ๆ และการเขาถายภาพ  นับเปนสิ่งตอบแทนแกบุคลากรท่ีไดมีการทุมเทการทํางานและไดผลงานท่ีสําเร็จ  

 

๔. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

แผนการดําเนนิงานและปฏิทินและข้ันตอนการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   

ฝายประสานงานและบริหารจัดการ 

ระยะเวลา รายละเอียดการดําเนินงาน/เอกสาร ผูดําเนินงาน ช่ือ-ท่ีอยูผูติดตอ 
กุมภาพันธ  จัดทํารางกําหนดการ  รางคําสั่งคณะทํางาน

ประธานฝาย คณะทํางาน และภาระหนาท่ี
รับผิดชอบ เสนอท่ีประชุมผูบริหาร 

 ฝายประสานงาน  

เมษายน จัดทํารางพระราโชวาท รางกําหนดการ คํา
กราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย และ
อธิการบดีขอพระราชทานเชิญเสด็จ ฯ  ตอราช
เลขานุการในพระองค   
 

 ฝายประสานงาน นางอัจฉริยา ภูจอย 
กองการในพระองค กรมราช
เลขานุการในพระองค สํานัก
พระราชวัง 
โทร. ๐๒ ๒๒๐๗ ๒๐๐ ตอ 
๓๓๐๘ 
e-Mail : 
achariya.po@ohm.go.th 

มิถุนายน เชิญประชุมคณะทํางาน จัดรางงบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

ฝายประสานงาน  

 แจงกําหนดการจากกรมราชเลขานุการใน
พระองค แกฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ /แจงบัณฑิต
ทางไปรษณียและทางเว็บไซต 

ฝายประสานงาน  

 นิมนตพระสงฆ ๒ ชุด ๑๐ รูป ประสานกับ
สํานักพระพุทธศาสนา  

ฝายพิธีการ สํานักพระพุทธศาสนา 

 แจงขออัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จาก
จังหวัด โดยใหสํานักพระพุทธศาสนาอัญเชิญมา

ฝายพิธีการ สํานักพระพุทธศาสนา 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ระยะเวลา รายละเอียดการดําเนินงาน/เอกสาร ผูดําเนินงาน ช่ือ-ท่ีอยูผูติดตอ 
ให (ตามระเบียบ) 

 แจงขอวงโยธวาทิต มทบ.๒๒ 
 

ฝายพิธีการ มทบ.๒๒ 
 

กรกฎาคม เสนอขออนุมัติ แผน งบประมาณ ฝายตาง ๆ ฝาย
ประสานงาน 

 

มิถุนายน – 
พฤศจิกายน   

จัดประชุมคณะทํางาน  แจงรายละเอียด
กําหนดการแกผูเก่ียวของ สรุปการเสนอ
งบประมาณฝายตางๆ  

ฝายประสานงาน  

พฤศจิกายน  ออกหนังสืออนุญาตใหถายภาพ  
แจงประวัติรานถายภาพ พรอมประวัติชางภาพ 
อุปกรณถายภาพตอกรมราชองครักษ และกอง
อํานวยการรักษาความปลอดภัย 

ฝายประสานงาน กรมราชองครกัษ  
กองอํานวยการรักษาความ
ปลอดภัย 
ตํารวจสันติบาล 

พฤศจิกายน จัดเตรียมความพรอมในการตรวจสถานท่ี แทน
ที่ประทับ หองรับรองสวนพระองค 

ฝายสถานท่ี  
ฝายหองรับรอง 

 

กลาง 
พฤศจิกายน  

จัดประชุมรวมกับสํานักพระราชวัง  
หนวยแยกฯ กรมราชองครักษ ฝายตางๆ และ
ผูเก่ียวของในจังหวัด 

ฝายตางๆ และฝาย
ประสานงาน  

 

พฤศจิกายน สงหนังสือแจงรายการอาหารไปกองงานสวน
พระองค พรอมรายการอาหาร  

ฝายประสานงาน คุณสําเริง ๐๘๑๑๗๒๘๓๑๐ 
กองงานสวนพระองคฯ 
คุณอาทิตย/คุณตณิวรรณ
๐๒๒๘๐๓๕๘๑-๙ ตอ ๗๑๖ 
โทรสาร ๐๒๒๘๐๓๕๗๘ 
กองงานสวนพระองคฯ 
เข็มท่ีระลึก ถวยรางวัล โล 
๑๒๒๘๒๑๖๔๐-๑ ตอ ๑๐๘ 
โทรสาร ๐๒๒๘๐๑๖๓๑ 

พฤศจิกายน   สงกําหนดการจริง ใหสํานักราชเลขาธิการ ฝายประสานงาน อัจฉรียา ภูจอย กรมราช
เลขานุการในพระองค  
พระบรมมหาราชวัง 
๐๒ ๒๒๐๗ ๒๐๐ ตอ 
๓๓๐๘ 

ธันวาคม ตามกําหนดการจากกองงานสวนพระองค   ฝายประสานงาน กองงานสวนพระองค   
โทรสาร ๐๒๒๒๑๐๘๗๓ 

ธันวาคม สงหนังสือเชิญเฝารับเสด็จ แมทัพภาค ๒   
ผูวาราชการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภาค ๓  
ผูพิพากษาหัวหนาศาล พรอมกําหนดการและ
แผนผัง 

ฝายประสานงาน โทรสาร ตร. ภาค ๓  
๐๔๔๒๔๓๓๑๙ 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ระยะเวลา รายละเอียดการดําเนินงาน/เอกสาร ผูดําเนินงาน ช่ือ-ท่ีอยูผูติดตอ 
ธันวาคม ประชุมรวมกับ มทบ. ๒๒  มทบ. ๒๒ 
ธันวาคม ๑.แจงกําหนดการจริงบัณฑิต เสนทางจราจร ท่ี

จอดรถ 
๒.รวบรวมชื่อผูบริหารจัดทํา/แจงแผนผงัท่ีนัง่ใน
เขตพิธี   

๑.ฝายจัดการ
บณัฑิต 
๒.ฝายตอนรับ 

 

ธันวาคม   ประชุมประสานการทํางาน แจงรายละเอียด
การเตรียมงานของมหาวิทยาลัยกับกอง
อํานวยการ  ท่ี มทบ. ๒๒ 

 ฝายประสานงาน  

ธันวาคม ๑.กรมโยธาธิการเขาพ้ืนท่ี/จัดอาหารและท่ีพัก 
๒๐ คน 
๒.สงรายละเอียด และภาพการตกแตงสถานท่ี 
หองตางๆ 

ฝายสถานท่ี 
ฝายประสานงาน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กองออกแบบและกอสราง
พลบัพลาพิธี 
โทรศัพท ๐๒ ๔๔๗๗ ๖๙๓ 
โทรสาร ๐๒ ๔๔๗๗ ๖๙๔ 

วันซอมยอย 
  

๑.จัดเตรียมการทูลเกลาถวายมาลัยพระกรและ
สิ่งของ ฝกซอมผูทูลเกลาถวายฯ ๕ คน 
๒.จัดเตรียมน้ําดื่มสําหรับบัณฑิตและ
ผูปฏิบัติงานท่ีอาคาร ๗ รอบฯ 
๓. รับพระราโชวาท 

 ๑.ฝาย
ประสานงาน 
 
๒.ฝายทรัพยสินฯ 
๓.ฝายประสานงาน 

การขอรับพระราโชวาท 
นางสาวปวิวัณณ คําเจริญ 
นางสาวชมสุข เทียมกลิ่น 
เจาหนาท่ีงานในพระองค 
กองงานในพระองค  
พระบรมมหาราชวัง 
02 2207200 ตอ 3308 

วันซอมใหญ   ๑.ประสานการฝกซอมรถขบวน กับตํารวจทาง
หลวง และกองอํานวยการรักษาความปลอดภัย 
/จัดอาหารและเครื่องดื่ม 
๒. มหาดเล็กรักษาพระองค ๓๕ นาย 
๓. กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ๓๐ คน/
กรมวงั ๘ คน/กองวงั 
๔. สวนลวงหนาและราชองครักษรับเสด็จ ๑๐ 
คน/ เขาพ้ืนท่ี จัดอาหารและท่ีพัก 
๕.จัดเตรียมน้ําดื่มสําหรับบัณฑิตและ
ผูปฏิบัติงานท่ีอาคาร ๗ รอบฯ 
๖. กรมประชาสัมพันธเขาพ้ืนท่ี ๕ คน จัด
อาหาร/ท่ีพัก 
๗. จัดเตรียมหองรับรองแกผูปฏิบัติงานจาก
หนวยงานตางๆ พรอมผูดูแลประสานงาน
ประจําแตละจุด 

 ๑.ฝาย
ประสานงาน 
 
๒.ฝายประสานงาน 
 
 
๓.ฝายทรัพยสินฯ 
๔. ฝายสถานท่ี 
๕. ฝาย
ประสานงาน 

 

วันซอมใหญ 
ธันวาคม 

การถายภาพหมู /จัดอาหารวางและเครื่องดื่ม
รับรองอาจารยและผูบริหารในการถายภาพหมู 

ฝายถายภาพ
บณัฑิต 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ระยะเวลา รายละเอียดการดําเนินงาน/เอกสาร ผูดําเนินงาน ช่ือ-ท่ีอยูผูติดตอ 
  
 

๑.การตกแตงดอกไมเขตพิธีหนาแทนประทับ 
ตรวจสอบแบบ ดอกไมหนาแทนที่ประทับ 
๒.เลี้ยงรับราชองครักษรับเสด็จ สํานัก
พระราชวัง และสวนลวงหนา 

 ฝายประสานงาน  

  
 

ฝกซอมการกําหนดจุดการรับสงเสด็จในอาคาร 
การถวายการตอนรับ การเขาถายภาพหมู  การ
สงสิ่งของทูลเกลาถวาย  

 ฝายประสานงาน  

เชาวันงาน ๑. อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร 
๒. เลี้ยงรับรองอาหารเชาผูปฏิบัติงาน ๕๐๐ คน 
(กาแฟ +ขาวตม/แซนวิช/ปาทองโก) ขาวกลอง 
สําหรับม้ือเชาและกลางวัน ใหทหารตํารวจ
ประจํากองอํานวยการในมหาวิทยาลัย กองบิน 
๒๑ และเสนทางเสด็จ   
๓. เลี้ยงรับรองผูบริหารและแขก 

๑.ฝายพิธีการ 
๒..ฝาย
ประสานงาน 
 
 
 
๓.ฝายตอนรับ 

 

 ๔. สงเอกสารการถายภาพ ผูถวายงาน สิ่งของ 
ให กองอํานวยการรักษาความปลอดภัย และ
สันติบาล 

ฝายประสานงาน มทบ. ๒๒ 

ธันวาคม   จัดเก็บและรายงานวัสดุครุภัณฑพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

 ฝายประสานงาน  

ธันวาคม – 
มกราคมปถัดไป 

ประชุมสรุปงานประจําป/ปญหาอุปสรรค/การ
จัดการความรู แนวปฏิบัติ ปจจัยความสําเร็จ 

 ฝายตางๆ และ
ฝายประสานงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

รายละเอียดการดําเนินงานตามกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ฝายประสานงานและจัดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2560 

กําหนดการ การดําเนินงานและผูรับผิดชอบ 
เดือนกุมภาพันธ - มีนาคม ๑. จัดทํารางกําหนดการเสนอผูบริหารมหาวิทบาลัยพิจารณา

กิจกรรม 
๒. จัดทําหนังสือถึงกองการในพระองค สมเด็จพระเจาอยูหัว 

วันท่ี ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 
สงกําหนดการ รางพระราโชวาท คํากราบบังคมทูลใหสํานัก 
ราชเลขานุการฯ 

ฝายประสานงาน ฯ สงไป เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
สํานักราชเลขานุการแจงใหแกไขเอกสาร จาก เรียน อธิบดี
กรมราชเลขานุการในพระองค เปน ราชเลขานุการใน
พระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว  

วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ประชุมรวมกับกองอํานวยการรักษาความปลอดภัย มทบ. 21 
วันท่ี ๑๓-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  กรมโยธาธิการและผังเมือง เขาตกแตงสถานท่ี  

ฝายสถานท่ีฯ ประสาน ฝายรักษาความปลอดภัยประสานกับ 
กอ. รักษาความปลอดภัย 

วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะ  ฝายจัดการบัณฑิต ฝายปริญญาบัตรและสูจิบัตร
รายงานตัว ฝกซอมบัณฑิต 

วันท่ี ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สํานักพระราชวัง ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ราชองครักษ 
สันติบาล กรมประชาสัมพันธ เขาพ้ืนท่ี ฝายประสานงานฯ 
ประสานรถรับสง อาหาร และท่ีพัก 

วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๑. ฝายถายภาพบัณฑิต จัดการการถายภาพหมู 
๒. คณะ  ฝายจัดการบัณฑิต ฝายปริญญาบัตรและ 
สูจิบัตรรายงานตัว ฝกใหญ  
๓. ฝายจัดการบัณฑิต พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิต 

วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ฝกซอมผูบริหารเขาถายภาพ ผูทูลเกลา ฯ ถวาย สิ่งของ 
ตาง ๆ  

วันท่ี ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๕.๐๐ น.  

๑. ฝายประสานงานฯ จัดอาหารเชา ใน กองบิน ๒๑ และ
ตํารวจเสนทางเสด็จจาก กองบิน ๒๑ ถึงมหาวิทยาลัย กอง
อํานวยการรักษาความปลอดภัย เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ตั้งแต
เวลา ๐๕.๓๐ น. ท่ีหองกระจกเล็ก 

เวลา ๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น. ฝายจัดการบัณฑิต จัดบัณฑิต เขาในเขตพิธี 
เวลา ๐๖.๐๐ น. เปดกองอํานวยการรักษาความปลอดภัย 
เวลา ๐๗.๐๐น ผูบริหาร แขก ผูทูลเกลาฯ ถวายเงินและสิ่งของ เขารายงาน

ตัวในเขตพิธี 
เวลา ๐๗.๐๐ น.  
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินโดยรถยนต พระท่ีนั่งจากวังสระปทุมไปยังทา
อากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

๑. ฝายประสานงานฯ จัดสิ่งของทูลเกลาถวายฯ เพ่ือสงตรวจ
จากสันติบาล และสงเอกสารชางภาพของมหาวิทยาลัย 
ตัวอยางบัตร โบวตาง ๆ 
๒. ประชุมกับ กอ. รักษาความปลอดภัย (ฝายสถานท่ีฯ ฝาย



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

กําหนดการ การดําเนินงานและผูรับผิดชอบ 
เวลา ๐๗.๓๐ น.  
- รถยนตพระท่ีนั่งถึงทาอากาศยานกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ 
- ประทับเครื่องบินพระท่ีนั่งไปยังทาอากาศ 
ยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประสานงาน ฯ ฝายจัดการบัณฑิต) ท่ี กอ. พรอมเอกสาร
รายชื่อผูเขาเฝา รายการสิ่งของ ประวัติชางภาพท้ังหมด 
ตัวอยางบัตร โบวและรายชื่อ 

เวลา ๐๘.๓๐ น.  
- เครื่องบินพระท่ีนั่งถึงทาอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ 
จงัหวัดอุบลราชธานี 
- ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผูพิพากษาหัวหนาศาล
จังหวัดอุบลราชธานี  แมทัพภาคท่ี ๒ ผูบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค ๓  และผูบังคับการกองบิน ๒๑ เฝาฯ รับเสด็จ  
- นายกเหลากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ทูลเกลา ฯ ถวาย
พวงมาลยั 
- ประทับรถยนตพระท่ีนั่งไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
  (ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร/ใชเวลาประมาณ ๑๕ นาที) 

ฝายประสานงาน ฯ จัดอาหารวาง เชาท่ีกองบิน ๒๑ 
สํานักงานจังหวัด ประสานการรับเสด็จ ในกองบิน ๒๑ 

เวลา ๐๘.๔๕ น.  
- รถยนตพระท่ีนั่งถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
- รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อธิการบดี และผูบริหาร
มหาวิทยาลัย เฝา ฯ รับเสด็จ 
- ภริยารองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผูแทนคณาจารย 
ผูแทนบัณฑิต และผูแทนนักศึกษา ทูลเกลาฯ ถวายพวงมาลัย 

ฝายประสานงาน ฯ  
 ๑. จัดการรับเสด็จ หนาอาคาร 
 ๒. จัดทํารายชื่อผูรับเสด็จ  
 ๓. จัดเตรียมผูทูลเกลาฯ ถวายมาลัยพรกร และเตรียม
มาลัยพระกร พรอมพาน จํานวน ๕ องค 
 วงดุริยางค มทบ. ๒๒  
              

- เสด็จเขาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
- เสด็จฯ ไปยังหองรับรอง 

ฝายประสานงานฯ  จัดการรับเสด็จ  
ฝายจัดการนักศึกษา จัดนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สโมสรนักศึกษา 
นายกสโมสรนกัศึกษา ประธานนักศึกษา เฝาฯ รับสงเสด็จ
หนาหองรับรอง  

- ทรงเปลี่ยนฉลองพระองคครุย  
- ทรงลงพระนามาภไิธยในสมุดท่ีระลกึ 

ฝายหองรับรองสวนพระองคท่ีแขวนฉลองพระองค สมุดและ
ปากกา ฝายประสานงานฯ เตรียมฉลองพระครุย (สํารอง) 

- เสด็จออกจากหองรับรอง 
- เสด็จเขาหองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

ฝายบันทึกภาพ กรมประชาสัมพันธ ประสานการเปดดนตรี 

- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ฝายประสานงานฯ จัดเตรียมดอกไมหนาเครื่องนมัสการ 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

กําหนดการ การดําเนินงานและผูรับผิดชอบ 
- ทรงคม 
- ประทับพระราชอาสน 

ฝายสงฆ จัดเตรียมพระสงฆและการอัญเชิญพระพุทธ 
นวราชบพิตรกอน ๒ ชั่วโมง 

- ผูแทนบัณฑิต เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายสูจิบัตร 
 

ฝายจัดการบัณฑิต คัดเลือกผูแทน และฝกซอม 
ฝายประสานฯ จัดเตรียมพานและสูจิบัตร 

- นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ฝายประสานฯ จัดเตรียมแฟมและคํากราบบังคมทูล 

- ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการกราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร (จํานวน ๑๕๐ ราย)    
           (ขณะนี ้พระสงฆเจริญชยัมงคลคาถา) 
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 
(ตามลําดับ) 
   (ขณะนี้ พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา)  

ฝายจัดการบัณฑิต  
๑. ฝกซอมผูกราบบังคมทูลเบิกบัณฑิต  
๒. อาจารยถวายงาน 

- ผูแทนคณะเกษตรศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร กราบบังคม
ทูลเบิกบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร (จํานวน 
๑,๕๐๐ ราย) 
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทาน การศึกษา (ตามลําดับ) 
   (ขณะนี้ พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 

ฝายจัดการบัณฑิต จัดการการเขารับ  

- เสด็จออกจากหองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
- เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ หองรับรอง 
(ประมาณ ๑๐ นาที)   
- เสด็จออกจากหองรับรอง 
- เสด็จเขาหองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
- ประทับพระราชอาสน ณ ท่ีเดิม 

ฝายหองรับรองสวนพระองค 
ฝายประสานงานฯ จัดผูเปดปดประตู 

- ผูแทนคณะศิลปศาสตร  คณะบริหารศาสตร คณะ
นิติศาสตร  คณะรัฐศาสตร คณะศิลปประยุกตและ
สถาปตยกรรม กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร  (จํานวน ๑,๕๐๐ ราย) 
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา (ตามลําดับ) 
   (ขณะนี้ พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 

ฝายจัดการบัณฑิต จัดการการเขารับ 

- ผูไดรับพระราชทานปริญญาบัตร กลาวคําปฏิญาณ 
 

ฝายจัดการบัณฑิต คัดเลือกและฝกซอมบัณฑิตผูกลาวนํา 
บณัฑิตทุกคนยนื 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

กําหนดการ การดําเนินงานและผูรับผิดชอบ 
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานพระราโชวาท 
 (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

เม่ือเจาหนาท่ีกรมประชาสัมพันธจัดเตรียมไมโครโฟนแลว 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะ
ประทับยืนข้ึน ใหทุกคนในหองพิธีรีบยืนข้ึน 

- เสด็จฯ ไปหนาเครื่องนมัสการ ทุกคนในหองพิธยีังยืนอยู 
- ทรงคม  เม่ือทรงคมเสร็จ จะทรงหันมาโคงใหทุกคนรีบถวายความ

เคารพพระองคกอน 
- เสด็จออกจากหองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 

ทุกคนในหองพิธียังยืนอยูจนกวาสรรเสริญพระบารมีจะจบ 
บัณฑิต เตรียมออกไปรอสงเสด็จตามจุดท่ีกําหนด 

- เสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลกัษณ 
- ฉายพระฉายาลักษณกับคณะผูบริหารและคณะทํางาน  
(จํานวน ๒ ชุด) 

ฝายประสานงานจัดผูเขาถายภาพชุดท่ี ๑ นั่งรอท่ีจุดถายภาพ 
และชุดท่ี ๒ ผูบริหาร ท้ังสองแถวรอหนาหอง เม่ือชุด ๑ ถาย
เสร็จ ใหออกจากหองทางทางเดินดานขาง ผูถายภาพชุดท่ี ๒ 
เขาทางประตูเสด็จ และออกทางทางเดินดานขาง แลวไป
รับประทานอาหารหนาหองหรือบริเวณท่ีมหาวิทยาลัยจัดให 
แลวไปรอหนาหองผลิตภัณฑชุมชน และจุดทูลเกลาฯ ถวาย
สิ่งของ แลวรอสงเสด็จตามจุดท่ีกําหนด 

- นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกอธิการบดี และ
คณะบุคคล เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราช
กุศลตามพระราชอัธยาศัย (จํานวน ๒๕ ราย) 
- เสด็จ ฯ ไปยังหองรับรอง 

ผูเขาทูลเกลาถวายเงิน เขาทางประตูเสด็จ เม่ือรับแลวออก
ทางทางเดินดานขาง (สํานักพระราชวังจะฝกซอม)  

- เสด็จเขาหองรับรอง 
- ทรงเปลือ้งฉลองพระองคครุย 
- ประทับพระราชอาสน ณ โตะเสวย 
- เสวยพระกระยาหารกลางวันเปนการสวนพระองค 
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดถวาย)    

ฝายหองรับรองสวนพระองค   
สํานักพระราชวัง 

- เสด็จออกจากหองรับรอง   เสด็จไปหองผลิตภัณฑชุมชน นายกสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี ผูบริหารตั้งแถวรอจากหนาหองท่ีประทับ แลวรอ
สงเสด็จ เสร็จสิ้นภารกิจ  
ฝายประสานงานฯ มีอาหารกลางวันบริการตั้งแต ๑๑.๐๐-
๑๓.๐๐ น. ท่ีหองกระจกเล็ก  

เวลา ๑๒.๐๐ น.    
- เสด็จฯ ไปประทับรถยนตพระท่ีนั่ง 
   (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
- เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
           (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 
สํานักงานจังหวัด 
กองบิน ๒๑ 

เวลา ๑๒.๑๕ น.    
– ประทับเครื่องบินพระท่ีนั่งไปยังทาอากาศยานนครพนม  

 
ฝายประสานงานฯ จัดอาหารกลางวัน ใน กองบิน ๒๑ และ



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

กําหนดการ การดําเนินงานและผูรับผิดชอบ 
จังหวัดนครพนม 
 

ตํารวจเสนทางเสด็จจากมหาวิทยาลัย ถึง กองบิน ๒๑ ตั้งแต
เวลา ๑๑.๐๐ น 

มกราคม  ๒๕๖๒ ทุกฝายสรุปผลการดําเนินงาน ปญหา ขอเสนอแนะ สงฝาย
ประสานงานภายใน มกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือเตรียมประชุมสรุป
งาน ทบทวนการดําเนินงานตอในปถัดไป 

 

 

๕. การพัฒนาปรับปรุงงาน 

  ในการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีการพัฒนาปรับปรุงงานมาโดยตลอด ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๖ – 

๒๕๖2 เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณและความเปลี่ยนแปลง  ฝายประสานงานฯ ไดนําผลสรุปการดําเนินงานแต

ละป และรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงหาแนวทางแกไขปญหา การปรับปรุงรูปแบบการ

ดําเนินงาน พัฒนาแผนผังข้ันตอนงานใหมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือปองกันและแกไขปญหา ลดชองวางในการ

ดําเนินงาน จนเปนรูปแบบท่ีชัดเจนเปนคูมือการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และในทางปฏิบัติผูรับผิ

ชอบตองหม่ันศึกษา สังเกตงานจากท่ีตาง ๆ และประสานกับผูเก่ียวของ  

วิธีการใหบริการ (เทคนิควิธีการ ขอเสนอแนะ คําถามที่พบบอย) 

  การใหบริการ เทคนิควิธีการ ขอเสนอแนะในการเตรียมและการดําเนินงานแตละฝาย ฝายประสานและ

บริหารจัดการไดสรุปและรวบรวมไวในบทที่ ๓ ในแตละงานแลว    

๖. จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

  ในการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผูปฏิบัติงานตองใชคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินงาน



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ไดแก  ความรบัผดิชอบ  ความอดทน ความตรงเวลา และจิตบริการ 

  ในการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผูปฏิบัติงานตองมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

เพราะตองปฏิบัติหนาท่ี เชื่อมโยง และประสานงาน ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา ความตรงเวลามีความสําคัญ 

เพราะกําหนดการตาง ๆ ตองดําเนินการไปตามข้ันตอน ตามเวลา  และตองมีความอดทนตอการตอบคําถาม การ

ใหบริการขอมูลแกผูเก่ียวของหลายคน หลายฝาย การมีจิตบริการท่ีดี     

      

 

 

 

    

  



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

บทที่ ๕ 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางาน 

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  ในการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีปญหาอุปสรรคในการทํางานซ่ึงไดรวบรวมจากการทํางาน 

การประชุม เชน ลกัษณะงานเปนงานท่ีปฏิบัติปละครั้ง มีระยะเวลาในการทํางานท้ิงชวง และปญหาท่ีมีการเปลี่ยนผู

ปฏิบัติจากสวนกลาง และจากในมหาวิทยาลัย หรือการเปลี่ยนแนวปฏิบัติจากสวนกลาง หรือมีปญหาจากการ

ดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ แลวมีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติใหม  หรอืการสลับหนาท่ี หรืออาจมีผูปฏิบัติไม

เพียงพอ งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ หรือปญหาจากระบบอ่ืน ๆ  ท่ีอาจควบคุมไมได  ความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานจึงอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ฝายประสานงานฯ จึงไดสรุปประเด็นปญหาท่ีพบ และตองระมัดระวังในการ

ทํางาน พรอมแนวทางการแกไขและพัฒนา เพ่ือเปนฐานขอมูลใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของใชประกอบหรือเปน

แนวทางในการแกไขปญหา เพ่ือชวยตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็วยิ่งข้ึน 

การดําเนินงานและประเด็นปญหาท่ีพบ 
แนวทางการแกไข  การพัฒนาการ

ดําเนินงาน และขอเสนอแนะ 
ผูรับผิดชอบดําเนินการ/

แกไขแลว 
 ๑.ราชองครักษ   ขอใหแกไขดงันี้ 
๑.๑  การลําเลียงใบปริญญาบัตร เนื่องจาก
พ้ืนท่ีอาคารไมมีทางเขาออกบริเวณหลังแทนพิธี 
ทําใหฝายในไมสามารถเขาออกหากมีกรณี
ฉุกเฉินไดและสํานักพระราชวังไมสามารถเขาไป
ดูแลพระสงฆได   

 
๑.จัดการลําเลียงปริญญาบัตรโดยให
บคุลากรเชิญพานปริญญาบัตรไปท่ีแทนท่ี
ประทับ โดยไมตองนั่งลําเลียงกีดขวาง
เสนทาง   

 
ฝายปริญญาบัตรและสูจิ
บัตร 

๑.๒ เสนทางเสดจ็   ตองตรวจสอบทุกครั้ง ทุกจุด ทําเปนข้ัน
แทนทางลาด หรือใชแลคซีนสีท่ีตางจาก
พรม ติดใหเห็นชัดเจน 

ฝายสถานท่ี 

๑.๓ บริเวณหองรับรองดานหลังไมมีหองน้ํา
และเสนทางเดินเขาออกนอกอาคาร 
     สําหรับผูทรงคุณวุฒิหรือสภามหาวิทยาลัย
ท่ีอยูบนเขตพิธีและไมมีเสนทางลําเลียง หรือ
เดินไปนอกอาคาร  
     (มีหองน้ําเฉพาะในหองรับรองผูตามเสด็จ 
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีกันไวเฉพาะ)  

๑.หากมีปญหาเรื่องสุขภาพมาก ตองแจง
ลวงหนา เพ่ือเตรียมอํานวยความสะดวก 
๒. จัดทําหองน้ําเพ่ิม 
๓. จัดทําชองทางเขาออกอ่ืนสําหรับการ
ปฏิบัติงาน แตตองระวังเสนทางให
ปลอดภัย 

ฝายสถานท่ี 

๑.๔ การอานรายช่ือเพ่ือเบิกบัณฑิต  
      ควรอยูดานบนเวทีขางแทนถายภาพ ให
นับจังหวะการอานโดยการฟงเสียงกดชัตเตอร 
คือ กดแลวอาน จะทําใหเปนจังหวะตรงตัว
บัณฑิตและควรตั้งไมโครโฟน ๒ ตัว  เพ่ือจะได

ควรตั้งผูอานรายชื่อโดยเฉพาะของงาน
ปริญญาบัตร  เพ่ือฝกการอานใหเปน
จังหวะ โดยคัดจากผูท่ีมีน้ําเสียงดี และ
อานภาษาไทยไดดี ถูกตอง     

ฝายฝกซอมบัณฑิต 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

การดําเนินงานและประเด็นปญหาท่ีพบ 
แนวทางการแกไข  การพัฒนาการ

ดําเนินงาน และขอเสนอแนะ 
ผูรับผิดชอบดําเนินการ/

แกไขแลว 
ไมตองรอ  ไมควรหยุดอานรายชื่อ ควรอานวน/
จนครบจบคณะ 
๑.๕ แอรไมเย็น (หองรับรอง หองฉายพระรูป 
บริเวณแทนพิธี)  

ตองมีเครื่องวัดอุณหภูมิ ใหอยูท่ีระดับ ๒๒ 
องศา 

ฝายสถานท่ี 

๑.๖ การจัดแถวท่ีนั่งผูตามเสด็จ ใหจัดหันหนา
ไปตามพระองคสวนแถวผูบริหาร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใหจัดหันหนาเขาหาพระองค
ทาน 

จัดทําเปนรูปแบบไวแลว ฝายประสานงาน 

๒.สํานักพระราชวัง 
๒.๑ การพระราชทานเข็มท่ีระลึก ใหเขียน
ขอความการพระราชทาน  แลวจะพระราชทาน
เปนซอง โดยไมตองใชของจริง (ของจรงิใหรบั
ตางหาก) 

ในวันงานจะมีเจาหนาท่ีจากสํานัก
พระราชวังมาหลายหนวยงาน ไดแก กอง
พระราชพิธี /กรมวงั /มหาดเล็กวัง แบง
หนาท่ีรับผิดชอบ หลายคนหลายแนว
ปฏิบัติ  
จัดทํารูปแบบการเขียนไว 

ฝายจัดหาเงินทูลเกลาฯ 

๒.๒ การปลูกตนไม ใหกลบดินใหเรียบรอย 
พระองคจะรดน้ํา แลวเช็ดพระหัตถ   

ใหจัดเตรียมเฉพาะกระบวยรดน้ําและผา
เช็ดพระหัตถ 

ฝายถวายงานปลูกตนไม 

๓.  แผนผังท่ีนั่ง 
     ท่ีนั่งมีจํานวนจํากัด แผนผังเปลี่ยนแปลง
บอย ไมนิ่ง และ ไมยืนยันขอมูล แจงลาชาทําให
ไมสามารถแจงการแกไขตอผูเก่ียวของไดทัน ท้ัง
จํานวนและรายชื่อ  

หาท่ีนั่งแถวอ่ืนท่ีวางแทน สํารองท่ีนั่งเพ่ิม
ไวในแถว 

ฝายประสานงาน 

๔.  การรับรองแขก อาหาร น้ําดื่มของ
โรงแรม 
   ๔.๑ ปดบริการอาหารเชา ประมาณเกาโมง  
เพราะไปใหบริการท่ีโรงแรมตอทําใหการรับรอง
แขกบรเิวณงาน มีเพียงขนมปงไสเผือก ไมมี
เครื่องดื่ม  
  ๔.๒ ไมมีผูแจงผูบริหารและอาจารยท่ีมารวม
ในงานวาจะ รับประทานอาหารและน้ําดื่มท่ีจุด
ใด  
  ๔.๓ ตํารวจไมไดขาวกลอง /ไมมีชอน/สง
ลาชา 
  ๔.๔ ไมควรใชอาหารของหมักดองมาเปน
อาหารกลอง (อาจทําใหทองเสียได) 
๔.๕  ไมมีผูตอนรับ รับรองแขกในบริเวณเขต
พิธ ี

รับงานมากเกินไปทําใหงานของ
มหาวิทยาลัยเสียหาย 
๔.๑ การบริการสวนนี้ตองอยูบริการจนจบ
งาน  จัดเจาหนาท่ีหรือ 
นักศึกษาดูแลบริการ 
๔.๒ ผูแทนคณะท่ีมาประชุมควรแจง
ผูเก่ียวของใหทราบขอมูลตาง ๆ ดวย /ทํา
ปายและแจงจุดบริการอาหารและน้ําดื่ม 
๔.๓ จัดเลี้ยงรวมทุกฝาย (ยกเวนบางฝาย
ท่ีจําเปนตองแยก) และใหฝายใด 
    ฝายหนึ่งดูแลรับรับผิดชอบในภาพรวม
ท้ังหมด 
๔.๔ ใหจัดเจาหนาท่ีมาดูแลทุกหองรับรอง 
รวมท้ังใหเจาหนาท่ีคณะมา 
ดูแลผูบริหาร คณาจารยในคณะของ

ฝายตอนรับและฝาย
การเงิน 
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การดําเนินงานและประเด็นปญหาท่ีพบ 
แนวทางการแกไข  การพัฒนาการ

ดําเนินงาน และขอเสนอแนะ 
ผูรับผิดชอบดําเนินการ/

แกไขแลว 
ตนเองดวย 
๔.๕ ผูบริหารควรมารับรองแขกดานหนา
เวทีดวย 

๕. ชุดครุยขาดในวันซอม วันงาน  เข็ม
กระดุมเครื่องหมายตางๆ  
รานถายภาพไมไดเซ็นสัญญาจาง 

ควรจัดเตรียมครุย เครื่องหมายสํารอง  
เข็มดายสําหรับซอมใหพรอม 
ควรดําเนินการเซ็นสัญญาใหเรียบรอยเพ่ือ
ประกันการทํางานและสิทธิของนักศึกษา 
เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพงานใหบัณฑิต 

ฝายจัดการบัณฑิต และ
ฝายสิทธิประโยชนฯ 

๖.ตํารวจสันติบาล  
  ตํารวจสันติบาลเตรียมปลอกแขนมาไมพอ ให
มหาวิทยาลัย เตรียมปลอกแขนชางภาพ
เพ่ิมเติมสํารองไวดวย 

ควรมอบหมายฝายใดรับผิดชอบใหชัดเจน มอบฝายถายภาพบัณฑิต 
ดําเนินการโดยฝาย
ประชาสัมพันธ จะสง
มอบปลอกแขนจํานวน 
๓๐ ปลอกใหตอไป 

๗. ขอใชหองดานหลังเปนท่ีเก็บแทนท่ีประทับ 
พรม และเกาอ้ีเพ่ือจะไดไมตองขนยายไกล และ
เก็บของเปนสัดสวน และไมอนุญาตใหนําไปใช
ในงานอ่ืน ๆ  

หาถุงมาคลุมเกาอ้ีและพรมกันฝุนอีก
ชั้นหนึ่ง 

ฝายประสานงาน 

๘. ฝายใดท่ีมีแขกตองดูแลรับรองใหดแูล
จัดเตรียมอาหาร  เครื่องดื่มใหเรียบรอย  และ
เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลยัในฐานะเจาบาน 
ควรใหบริการ ใหคําแนะนําแกเจาหนาท่ีจาก
ภายนอกหนวยงาน เชน  กอ.ไปขอรบัอาหาร
ผิดหอง ควรแนะนําจุดท่ีตองไปรับไมใชบอกวา 
ไมให/ไมมี 

จัดทําปายแผนผังจุดบริการตาง ๆ ภายใน
อาคารติดไว 
 

ทุกฝาย 

๙. บัตรจอดรถและบัตรติดหนาอกเขาออกของ
ผูบริหาร อาจารย และผูมารวมงาน เชน กรม
พัฒนาชุมชน 

มีหลายกลุมหลายหนวยงาน ไมมี/ไมได
จัดเตรียมบัตร ไดบัตรลาชาเพราะตองรอ
ผูบริหารลงนาม อาจทําบัตรรวมไว เชน 
ผูบริหาร  คณะ   กรมพัฒนาชุมชน   
สื่อมวลชน /คณะ  สํารองใหฝายท่ี
เก่ียวของไว   

๑.ฝายตอนรับ 
๒.ฝายรักษาความ
ปลอดภัย 

๑๐. การถายทอดสัญญาณภาพไปยงัหองตาง ๆ 
เพ่ือใหทราบความเคลื่อนไหวในอาคาร และ
ควรถายทอดสัญญาณไปหองประชุมสํานักงาน
อธิการบดีเพ่ือใหญาติบัณฑิตไดรับชม 

เชื่อม/ขยายสัญญาณไปหองรับรองตาง ๆ 
หรือจุดสําคัญเชน กอ. ตํารวจ หองอาหาร 
และหองประชมุศรเีมืองใหมเพ่ิม 

ฝายสถานท่ีและฝาย
ถายภาพบัณฑิต 

๑๑. การเลี้ยงรับรองสื่อมวลชน ควรจัดแยก
จากการเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีกับ

ควรเลี้ยงแยกจากกัน ฝายประชาสัมพันธ 
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การดําเนินงานและประเด็นปญหาท่ีพบ 
แนวทางการแกไข  การพัฒนาการ

ดําเนินงาน และขอเสนอแนะ 
ผูรับผิดชอบดําเนินการ/

แกไขแลว 
ผูทรงคุณวุฒิ เพราะมาไมพรอมกัน และไมใช
งานท่ีเปนทางการสําหรับสื่อมวลชน 
๑๒. สูจิบัตรพิมพคําสั่งผิดชุด เอาชุดแรกซ่ึง
ยกเลิกแลวมาลง 

เจาหนาท่ีรับผิดชอบควรตรวจสอบให
ละเอียด ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ฝายสูจิบัตร 

๑๓. การแจงชื่อการรายงานตัวเขารับจากฝาย
จัดการบัณฑิตคลาดเคลื่อนไมนิ่งทําใหฝาย
ปริญญาบัตรตองเสียเวลาดึงใบปริญญาบัตร
หลายครั้ง 

๑.ใหตรวจสอบขอมูลใหนิ่งและม่ันใจกอน
แลวคอยแจง 
๒. ในปหนาจะใชการสแกนขอมูลจากบัตร
ประจําตัวบัณฑิต 

ฝายจัดการบัณฑิต 

๑๔ การถายภาพงาน ควรเก็บรายละเอียดตาม
ข้ันตอนงานใหครบทุกจุดตามกําหนดงาน  

กําหนดผูรับผิดชอบถายภาพงานใหครบ
ทุกจุด ทุกข้ันตอน 

ฝายถายภาพ 

๑๕. ภาพบัณฑิตเขารับไมสวยงาม ไมถูกจังหวะ ตองชี้แจงใหบัณฑิตทราบและเขาใจการ
เขารับใหปฏิบัติตามท่ีกําหนด เชน ยืนให
ตรงจุดท่ีกําหนด ไมกม เอียงตัว และเม่ือ
มือแตะใบปริญญาบัตรชางภาพจะกด 
ชัตเตอร ระหวางนั้นตองยืนตรง ไมเฉียง
เทาออกขณะรับ 

ฝายจัดการบัณฑิตและ
ฝายถายภาพบัณฑิต 

๑๖. การเขาพ้ืนท่ีของกรมโยธาธิการ  ฝายสถานท่ีควรจัดผูประสานประจําจุด
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาตกแตง
พ้ืนท่ี พรอมเครื่องมืออุปกรณ เชน ไม 
นั่งราน ควรติดมานหลังพระสงฆ บันได  
ใหเรียบรอยกอนเขาพ้ืนท่ี เพราะทําให
เสียเวลารอดําเนินการจากฝายสถานท่ีของ
มหาวิทยาลัย 

ฝายสถานท่ี 

 

ขอเสนอแนะ ขอสังเกตในการทํางาน  

  ๑. ในการประชุมสรุปงาน ผูบริหารท่ีรับผิดชอบฝายตาง ๆ บางฝาย บางคณะไมมาประชุม/ไมสงผูแทนมา

ประชุม  ทําใหไมทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานทําใหเกิดขอผิดพลาดในการทํางานได เชน มาไมตรงเวลา ไม

ทราบเสนทางเขาออก แตงกายไมถูกตอง  

  ๒. คณะทํางานแตละฝายตองทราบผังการทํางานท้ังหมดเพ่ือ เชื่อมโยงและเอ้ือกับการทํางานของฝาย 

อ่ืน ๆ ดวย 

  ๓. ในการถายภาพหมูทุกครั้งจะมีการแจงเตือนใหคณาจารยผูเขาถายภาพ จะตองแตงกายใหเรียบรอย 

เพ่ือใหภาพหมูของบัณฑิตสวยงามเรียบรอย คณะควรย้ําเตือนและแจงคณาาจารยใหความสําคัญแตงกายใหถูกตอง

เหมาะสมดวย ถึงแมวาจะสวมครุยทับ เพ่ือเปนการใหเกียรติและเคารพครุยท่ีสวม  เชน สวมรองเทาคัทชูสีดํา  

ไมสวมกางเกงยีนส  กางเกงวอรม  กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น รองเทาผาใบ รองเทาสาน รองเทาท่ีมีลวดลาย 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

ตาง ๆ  

  4. เขตหวงหามดานหนา อนุญาตใหเฉพาะผูมีหนาท่ีปฏิบัติงานและผูติดบัตรอนุญาตเทานั้น 

 กองอํานวยการรักษาความปลอดภัยไดกําชับใหมหาวิทยาลัยควบคุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ท้ัง

กิริยา ทาทาง การยืน การเดิน การแตงกายในการรอรับสงเสด็จ พ้ืนท่ีสูงขม และบริเวณดังกลาวเปนพ้ืนท่ีหวงหาม 

บุคคลท่ีไมมีสวนเก่ียวของ ไมมีบัตรอนุญาตใหเขา จึงไมสมควรเขามาในบริเวณนี้  

  5. การปฏิบัติงานเก่ียวกับพระราชวงศ พิธีการตาง ๆ จะมีทหาร ตํารวจ สังเกต สอดสองความเรียบรอยใน

การปฏิบัติงานและมีการเขียนรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยระดับสูงตอไป 
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เอกสารอางอิง (Reference Document) 
รวมเรื่องและขอปฏิบัติเก่ียวกับราชสํานัก ๒๕๕๐ สํานักพระราชวัง 
ภษูณิศา นวลสกุล ๒๕๕๔  คูมือการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ภษูณิศา นวลสกุล ๒๕๖๐  คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานพิธีอ่ืน ๆ ๒๕๖๐.   
        โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
กรมเสมียนตรา  สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
http://www1.mod.go.th  
http://crma-g2.blogspot.com 
http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.0 

 

ภาพประกอบ 

วรพจน นวลสกุล   สํานักวิทยบริการ 

ศกุนตลา เกตุวงษา  สํานักวิทยบริการ 

เพลิน วิชัยวงศ    งานประชาสัมพันธ 

บริษัทภาพยนตรวิดีโอโปรดั๊กชั่น จํากัด 

e-BOOK 

วรพจน นวลสกุล   สํานักวิทยบริการ 
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ภาคผนวก 
ตัวอยางเอกสาร แบบฟอรม แผนผัง เอกสารที่ใชอื่น ๆ   
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แบบรายงานขอมูลในพ้ืนท่ีเสด็จฯ 

วันตรวจพ้ืนท่ี วันท่ี   พฤศจิกายน ๒๕.. 

วันเดือนปท่ีเสด็จพระราชดําเนิน .. ธันวาคม ๒๕.. 

  ผูกรอกขอมูล  ชื่อนางภูษณิศา นวลสกุล ตําแหนง   รองประธานฝายประสานงาน พิธีพระราชทานปริญญา

บัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕.. 

๑. สถานท่ีท่ีจะเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัย 

   อุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

๒. ขอมูลบุคคลท่ีเก่ียวของ 

  ๒.๑ ผูวาราชการจังหวัด  ชื่อ ...    เบอรโทรศัพท    

  ๒.๒ รองผูวาราชการจังหวัด ชื่อ ...      เบอรโทรศัพท 

  ๒.๓ ผูพิพากษาหัวหนาศาล ชื่อ ...      เบอรโทรศัพท 

  ๒.๔ ผูบังคับบัญชาหนวยทหารในพ้ืนท่ีชื่อ .....  ตําแหนงผูบญัชาการมณฑล 

                ทหารบกท่ี ๒๒  เบอรโทรศัพท 

  ๒.๕ ผูบังคับการตํารวจภูธรจงัหวัด ชื่อ ...    เบอรโทรศัพท 

  ๒.๖ นายอําเภอชื่อ...     เบอรโทรศัพท  

  ๒.๗ กํานันบานศรีไค  ชื่อ...   เบอรโทรศัพท   

  ๒.๘ ผูใหญบานศรีไค  ชื่อ...      เบอรโทรศัพท  

  ๒.๙ นายก อบต. เมืองศรีไคชื่อ...   เบอรโทรศัพท 

  ๒.๑๐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เขต ๒ ชื่อ 

   ๑)   

   ๒)   

   ๓)    

  ๒.๑๑ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ชื่อ 

   ๑)      

   ๒)   

 ๓. ขอมูลดานประชากร ทองท่ี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

   ๓.๑ จํานวนประชากร ชาย ๗๗,๓๔๘  คน หญิง ๗๕,๓๒๓ คน รวม ๑๕๒,๖๗๑ คน  

   ๓.๒ รายไดเฉลี่ยตอครอบครัว  บาท/ป 

   ๓.๓ อาชีพหลัก  เกษตรกร    

         อาชีพรอง  จักสาน ทอผา แปรรูปอาหาร 

   ๓.๔ การศึกษาพ้ืนฐาน 
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   ๓.๕ โรคท่ีมักเกิดข้ึนบอย 

   ๓.๖ จํานวนอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนบอยในพ้ืนท่ี  ลักขโมย  ยาเสพติด  ทะเลาะวิวาท 

  ๓.๗ กลุมผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ีไดแก......ไมมี.... 

  ๓.๘ การถวายฎีกาเคยมีหรือไม..   เรื่อง......ไมมี. 

  ๓.๙ ความเดือดรอนของประชากรท่ีมักไดรับการรองเรียน 

   ๓.๙.๑ การปลอยน้ําเสียลงหวยตองแวด  

    วิธีแกไขปญหาของทางราชการ  การวางทอระบายน้ํา 

    หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลเมืองศรีไค 

   ๓.๙.๒ ……………… 

    วิธีแกไขปญหาของทางราชการ........ 

    หนวยงานท่ีรับผิดชอบ.......... 

  ๓.๑๐ โครงการพระราชดําริในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

   ๓.๑๐.๑..... 

   ๓.๑๐.๒........ 

  ๓.๑๑ พระราชวงศแตละพระองคเสด็จฯ พระราชดําเนินมาในพ้ืนท่ีครั้งลาสุดเม่ือไร ทรงงานเก่ียวกับดาน

อะไร และทรงมีรับสั่งใหจังหวัด หรือหนวยราชการในพ้ืนท่ีดําเนินการอยางไร 

๔. ขอมูลดานภูมิศาสตร 

  ๔.๑ ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญ  : พ้ืนท่ีในตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบเปนท่ีราบ และท่ีราบลุม 

  ๔.๒ การคมนาคม 

   ๔.๒.๑ ทางบก   เสนทางหลัก : หมายเลข ๒๔,๒๑๒,๒๑๗,๒๒๖,๒๑๗๘ 

   ๔.๒.๒ ทางเรือ   ทาเรือ  : ไมมี 

   ๔.๒.๓ ทางอากาศ  สนามบิน : ไมมี 

  ๔.๓ ลกัษณะภมูอิากาศ   : รอน 

  ๔.๔ อุบัติภัยและภัยธรรมชาติ  : ภยัแลง /น้ําทวม 

 ๕. ขอมูลดานการรักษาความปลอดภัย 

  ๕.๑ ผอ.กอ.รวมชื่อ      ตําแหนง    เบอรโทรศัพท 

  ๕.๒ หนวยงานอ่ืนท่ีรวมกันจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย 

   ๕.๒.๑  กองบิน ๒๑ ผูบังคับบัญชาชื่อ    

                               ตําแหนง ผูบังคับการกองบิน ๒๑  

    เบอรโทรศัพท 

   ๕.๒.๒. ตํารวจภธูรจังหวัดอุบลราชธานี ผูบังคับบัญชาชื่อ   

         ตําแหนง 

    เบอรโทรศัพท 
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   ๕.๒.๓  ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๒๒ ผูบังคับบัญชาชื่อ   

    ตําแหนง  ผกก.ตชด.๒๒   

    เบอรโทรศัพท 

   ๕.๒.๔  ตํารวจทางหลวง ผูบังคับบัญชาชื่อ                                

    ตําแหนง ผูกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจทางหลวง 

                              เบอรโทรศัพท      

        ๕.๓. เสนทางจากท่ีประทับถึงท่ีหมาย หรือเสนทางจากจุดเปลี่ยนพระราชพาหนะถึงท่ีหมาย 

   ๕.๓.๑ เสนทางหลักระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร จากอําเภอเมืองอุบลราชธานี ถึงเข่ือนสิรินธร  

                              อําเภอสิรินธร 

            พ้ืนผิวถนนมีลักษณะเปนลาดยาง สี่ชองทาง และสองชองทาง   

    ใชเวลาเดินทาง ๑.๑๕ ช.ม. 

   ๕.๓.๒ เสนทางหลักระยะทาง ๖๕ กิโลเมตร เข่ือนสิรินธร ถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

    พ้ืนผิวถนนมีลักษณะเปนลาดยาง สี่ชองทาง และสองชองทาง   

    ใชเวลาเดินทาง ๑ ช.ม. 

   ๕.๓.๓ เสนทางหลักระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร จากกองบิน ๒๑  ถึงมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

    พ้ืนผิวถนนมีลักษณะเปนลาดยาง สี่ชองทาง และสองชองทาง  ใชเวลาเดินทาง ๒๐  

    นาที  

  ๕.๔ โรงพยาบาลท่ีอยูใกลท่ีหมายมากท่ีสุด โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิ์ประสงค อําเภอวารินชําราบ 

   ผอ.รพ.  ชื่อ-นามสกุล เบอรโทรศัพท .... 

   มีแพทยประจําโรงพยาบาลจํานวน ๑๘   คน 

   ดานใดบาง : อายรุกรรม ศัลยกรรม จกัษุกรรม โสต ศอ นาสกิ กระดูกและขอ กุมารเวช 

   ขีดความสามารถของโรงพยาบาล : ขนาด ๒๐๐ เตียง 

   ยาหรือเซรุมปองกันพิษงูมีหรือไม :  

  ๕.๕ โรงพยาบาลท่ีอยูในเสนทางเสด็จ ฯ 

   ๕.๕.๑ โรงพยาบาล    ผอ.รพ.ชื่อ เบอรโทรศัพท .... 

   ๕.๕.๒ โรงพยาบาล   ผอ.รพ.ชื่อ-นามสกุล เบอรโทรศัพท ... 

  ๕.๖ โรงพยาบาลในจังหวัดท่ีดีท่ีสุด เรียงตามลําดับ 

   ๕.๖.๑ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค     

    ผอ.รพ.ชื่อ-นามสกุล      เบอรโทรศัพท .... 

   ๕.๖.๒ โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิ์ประสงค อําเภอวารินชําราบ    

    ผอ.รพ.ชื่อ-นามสกุล    เบอรโทรศัพท .... 

 ๖. อ่ืน ๆ /คําแนะนําเพ่ิมเติม 

  ๖.๑ โรงแรมท่ีพักท่ีดีท่ีสุด (ตามลําดับ) 
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   ๖.๑.๑ โรงแรมสุนีย แกรนดโฮเทล  ถนนชยางกรู   เบอรโทรศัพท 

   ๖.๑.๒ โรงแรมลายทอง     เบอรโทรศัพท 

  ๖.๒ หองสรงและจุดพักรถขบวนฯ ระหวางเสนทางเสด็จ ฯ 

   ๖.๒.๑ ...ถนนหมายเลย   กม.ท่ี.. 

   ๖.๒.๒ ...ถนนหมายเลย   กม.ท่ี.. 

หมายเหตุ :  

 

 

  

   

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

รายช่ือผูทูลเกลาฯ ถวายส่ิงของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕.. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วัน...   ท่ี .........  ๒๕.. 

 

ลําดับท่ี ชื่อนามสกลุ 
เลขประจาํตัว

ประชาชน 
ตําแหนง ท่ีอยู โทรศัพท สิ่งของท่ีทูลเกลาฯ ถวาย ลงชื่อ 

๑     
 

อธิการบด ี    เช็คเงินทูลเกลาฯ ถวาย 
ธนาคาร.. หมายเลข.. 

 

๒     ผูแทนผูบรหิาร     มาลัยพระกร ๑  
๓   ผูแทนบัณฑติปรญิญาตร ี    มาลัยพระกร ๒  
๔    ผูแทนบัณฑติศึกษา    มาลัยพระกร ๓  
๕   ผูแทนนักศกึษา 

 
  มาลัยพระกร ๔  

๖   ผูแทนนักศกึษา/นายกสโมสร 
 

  มาลัยพระกร ๕  

๗   ผูแทนบัณฑติ   สูจิบัตร ๓  เลม 
 

 

๘   คณบดีคณะ     
๙   ผูแทนคณะ     

๑๐   ผูแทนนักศกึษา/ ประธาน
นักศกึษา 
 

  ของท่ีระลึก  

๑๑        
๑๒        
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ตัวอยางเอกสารการสั่งสินคาผลิตภัณฑชุมชน 

ใบสงของ 

รายการสนิคา .................................................................. จากราน ..............................................

เบอรโทรศัพท .................................................................ที่อยู ...................................................

โอนเขาบัญชีธนาคาร ..................................... สาขา ........................... เลขที่บัญชี ...................... 

ช่ือบัญชี ................................................................. ผูโอน ............................................................... 

วันเดือนป รายการ ราคาขายสง ราคาขายปลีก จํานวนหนวย เปนเงิน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมเปนเงิน  
 

ลงชื่อผูรับของ........................................................................................................................................................ 

วันเดือนป............................................................................................................................................................
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การจัดกองอํานวยการรักษาความปลอดภัย 
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ตัวอยางเอกสารเพ่ือขอพระราชทานช่ือ 

อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑. ประวัตคิวามเปนมา 
ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวและธุรกิจบริการ เพื่อเปนการสรางรายไดใหกับ

ประเทศนั้น  การทองเทีย่วและธุรกิจบริการ ดานตางๆ จึงไดมีการพัฒนาตามลําดับ โดยมีความสําคัญไดรับ

ความสนใจในฐานะท่ีเปนสินคาและบริการท่ีนํารายไดเขาสูประเทศไทยอยางมหาศาล  การทองเทีย่วและธุรกิจ

บริการ จึงตอบรับกับสังคมและวิถีของประชาชนที่มีเวลาวางเพิ่มขึน้ ตองการการเดินทางพักผอนในแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติตางๆ มากขึ้น  ในภาพของจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่โดยรอบนั้น การทองเที่ยว

อยางเปนระบบเริ่มเขาไปมีบทบาทในแหลงทองเที่ยวและชุมชนมากขึน้  โดยพืน้ทีข่องจังหวัดอุบลราชธานีและ

พืน้ที่โดยรอบมีแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติที่งดงามและหลากหลาย  อีกทัง้เปนประตูที่เชือ่มโยงกับประเทศ

เพื่อนบาน  ภายใตกรอบการพัฒนาการทองเที่ยวในระดับประเทศ จึงควรไดรับการพัฒนาการทองเที่ยวและ

ธุรกิจบริการ  ท้ังในสวนความสมบูรณของแหลงทองเท่ียว ศักยภาพการบริการของบุคลากรในสถานท่ีท่ีมีแหลง

ทองเที่ยวตั้งอยู  โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและธุรกิจบริการ ใหมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการทองเทีย่ว  รวมทัง้มีทักษะการบริการดานตางๆ ท่ีเกีย่วของกับการทองเทีย่วใหกับนักทองเที่ยวทัง้ 

ชาวไทย และชาวตางประเทศ   เพ่ือสงเสริมศักยภาพทองถ่ินใหมีการพัฒนาการทองเท่ียวใหเปนอุตสาหกรรมท่ี

ยั่งยืนและมีความสมดุลกับทองถ่ินตอไปตามท่ี  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเห็นถึงความสําคัญในดานดังกลาว จึงไดจัดใหมีการจัดการศึกษาใน

สาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ในชวงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระยะที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) โดยมีคณะศิลปศาสตร และคณะบริหารศาสตร เปนผูบริหารจัดการ

หลักสูตรท้ังสองตามลําดับนั้น ท้ังนี้ จากการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกลาวจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง

ในการฝกปฏิบัติจากการปฏิบัติจริง ในสถานท่ีจริง โดยสามารถรองรับการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชา

การทองเท่ียว   จํานวน ๒๖๖ คน  และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  จํานวน  ๔๑๐ คน 

ดวยเหตุผลดังกลาวมหาวิทยาลัยจึงไดกอสรางอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานการ

บริหารธุรกิจเพื่อเปนอาคารสําหรับการศึกษา วิจัย และปฏิบัติการดานการทองเที่ยวและการใหบริการดาน

ตางๆ ทีเ่กี่ยวของ ซึ่งนอกจากจะใชสําหรับการจัดการศึกษาในสาขาวิชาทีก่ลาวขางตนแลว ยังสามารถเปน

แหลงในการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย และใหบริการแกชุมชนเพือ่เปนสถานทีใ่นการจัดสัมมนาและ

ฝกอบรมใหกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกลเคียงอีกดวย 

๒.  วัตถุประสงคการใชงานอาคารปฏิบัติการเพ่ือการสงเสริมและวิจัยดานการบริหารธุรกิจ 

 เพื่อเปนอาคารสําหรับการศึกษา วิจัย และปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร คณะบริหาร

ศาสตร และคณะเกษตรศาสตร ในสาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และสาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร ตามลําดับ เนื่องจาก การศึกษาในสาขาวิชาดังกลาวขางตนจักตองมีสถานท่ีเพ่ือฝกปฏิบัติ
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ในการใหบริการดานตางๆ เชน ดานอาหาร และดานทีพั่กอาศัย รวมทัง้ดานการบริการเสริมสุขภาพตางๆ ซ่ึง

ผลจากการใหบริการและความพึงพอใจของผูมาใชบริการจักไดนําไปศึกษาวิจัยเพือ่พัฒนารูปแบบการใหบริการ 

ซึง่จะทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณจริง  อีกทัง้ยังเปนการบูรณาการจัดการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ตามท่ี

กลาวขางตน  

๓.  ลักษณะอาคาร 

 ๓.๑ อาคารปฏิบัติการเพ่ือการสงเสริมและวิจัยดานการบริหารธุรกิจ มีพ้ืนท่ีใชงาน รวมประมาณ 

๖,๖๐๐ – ๗,๑๐๐ ตารางเมตร งบประมาณคากอสราง ๗๖ ลานบาท 

๓.๒ อาคารตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขตการพาณิชย ดานหนามหาวิทยาลัย  

๓.๓ รูปลักษณะและพ้ืนท่ีโดยรอบของอาคารมีความกลมกลืนดูเปนกลุมอาคารของมหาวิทยาลัย 

ขณะเดียวกันไดสะทอนใหเห็นถึงลักษณะการเปนศูนยบริการ ท่ีทันสมัย และความเปนสถาบันการศึกษาชั้นสูง

ของจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีดานตะวันออก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความโดดเดนท้ัง 

ภูมิศาสตรท่ีตั้งและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  

๔. ความตองการใชพ้ืนที่ภายในอาคาร  ประกอบดวยหองและพ้ืนท่ีตาง ๆ  พรอมแนบแบบแปลน ดังนี้ 

ประเภทหอง/พ้ืนท่ี จาํนวนหอง 

๑ กลุมบริการหองพัก  

๑.๑ หองพักเดี่ยว (ขนาด  ๒๘  ตารางเมตร) ๔๕ 

๑.๒ หองออกกําลังกาย ๑ 

๑.๓ โถงพักคอย   

๑.๔ โถงพักผอน  

๑.๕ เคานเตอรประชาสัมพันธ , พักกระเปา  

๑.๖ สํานักงาน ๑ 

๑.๗ บริการทัวร ๑ 

๑.๘ สืบคนการทองเท่ียว ๑ 

๑.๙ INTERNET ๑ 
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ประเภทหอง/พ้ืนท่ี จาํนวนหอง 

๑.๑๐ สํานักงานจัดการทัวร ๑ 

๑.๑๑ หองประชุมเจาหนาท่ี ๑ 

๒ กลุมบริการประชุมสัมมนา  

๒.๑ โถงตอนรับ  

๒.๒ หองสัมมนาแบบพ้ืนราบ ขนาด 500 ท่ีนั่ง ( แบบ Theater ) ๑ 

๒.๓ หองสัมมนาแบบพ้ืนราบ ขนาด 200 ท่ีนั่ง ( แบบ Theater ) ๑ 

๒.๔ โถงหนาหองประชมุสมัมนา ๑ 

๒.๕ บริการหองประชุม ๑ 

๒.๖ บริการทํางาน ๑ 

๒.๗ รานอาหาร 150 ท่ีนั่ง ๑ 

๒.๘ หองจัดเลี้ยง ขนาด 20 ท่ีนั่ง ๑ 

๒.๙ หองจัดเลี้ยง ขนาด 10 ท่ีนั่ง ๑ 

๒.๑๐ ลานจัดเลี้ยง/ทานอาหาร  

๒.๑๑ รานหนังสือ ๑ 

๒.๑๒ รานคา ๑ 

๒.๑๓ หองวิทยากร ๑ 

๒.๑๔ หองแตงตัว ๑ 

๒.๑๕ หองเก็บของ ๑ 

๒.๑๖ หองเตรียมอาหาร ๑ 

๓. กลุมบริการรวม  

๓.๑ หองครัว ๑ 
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ประเภทหอง/พ้ืนท่ี จาํนวนหอง 

๓.๒ ครัวเย็น ๑ 

๓.๓ ลางจาน ๑ 

๓.๔ เบเกอรี่ ๑ 

๓.๕ เก็บเครื่องดื่ม ๑ 

๓.๖ หองซักรีด ๑ 

๓.๗ หองพักแมบาน ๑ 

๓.๘ หองพักชาง ๑ 

๓.๙ เก็บของชาง ๑ 

๓.๑๐ เก็บของแมบาน ๑ 

๔. สวนบริการและทางสัญจร  

๔.๑ ถังเก็บน้ําใตดิน ๑ 

๔.๒ ถังเก็บน้ําดาดฟา ๑ 

๔.๓ หองเครื่องไฟฟา ๑ 

๔.๔ หองเครื่องปม ๑ 

๔.๕ ท่ีเทียบรถ ๑ 

๔.๖ ทางสัญจร , หองน้ําสาธารณะ  

  รวมพ้ืนท่ีใชสอยอาคาร ๗,๐๐๐ ตร.ม. 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

  

  

  

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 
 

การจัดแผนผังเสนทางการปฏิบัติงาน 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

   

 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

 

 

 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

 

 

 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

เสนทางเสด็จฯ จากทาอากาศยาน บน.๒๑ ไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ประกอบแผนเผชิญเหตุ 

 
 

 

 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

mailto:pusanisa.n@ubu.ac.th�


 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

                                                                           

ท่ี ศธ ๐๕๒๙/                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ๘๕ ถนนสถลมารค 

          ตําบลเมืองศรีไค   

          จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

          พฤศจกิายน  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอเชิญแสดงผลิตภัณฑชุมชน    

เรียน ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี

 ตามท่ีสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี   เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันพุธ ท่ี  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐    

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุญาตเชิญพัฒนาชุมชนนําผูแทนชุมชนและผลิตภัณฑ

ชุมชนมาแสดง เพ่ือใหกองงานสวนพระองคฯ คัดเลือกสินคาในชวงเวลาดังกลาว และมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ใหฝายประสานงานและบริหารจัดการ เปนผูประสานงาน    

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

               (รองศาสตราจารยอริยาภรณ พงษรัตน) 

              รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

การกํากับกับติดตาม  ฝายประสานงานฯ  

ประจําปการศึกษา ๒๕.. 

เร่ือง/ประเด็น ผลการดําเนนิงาน/การกาํกบัติดตาม ผูรับผิดชอบ 
๑. เอกสารตางๆ   
๑.๑ รางกําหนดการ คํากราบบังคม
ทูล  รางพระราโชวาท  
๑.๒ คําประกาศเกียรติคณุ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
๑.๓ หนังสือแจงบัณฑติและ
ผูบังคับบัญชาบัณฑิต ฉบับภาษาไทย 
และฉบับภาษาอังกฤษ 

 
๑.๑ สงใหกรมราชเลขานุการในพระองคแลว 
๑.๒ เผยแพรใหบัณฑติทราบทางเว็บไซตมหาวิทยาลยั 
๑.๓ สงใหคณะหนวยงานผูเก่ียวของในมหาวิทยาลัยแลว 
๑.๔ หนังสือแจงบัณฑติฉบับภาษาไทยเผยแพรทางเว็บไซตและสงให
งานทะเบียนแลว ฉบับภาษาอังกฤษ ระบุช่ือรายบุคคล รอรอง
อธิการบดีฝายวิชาการลงนามเพ่ือสงใหบัณฑิตทางอีเมล จะแลวเสรจ็
ภายในวันท่ี ๙ พ.ย. 

 
ฝายประสานงาน 

๒. การถายภาพหมูคณะผูบรหิารและ
คณะทํางาน จํานวน ๒ ชุด 

๒.๑ แจงผูบริหาร และคณะทํางานแตละฝาย ใหสงรายช่ือแลว 
(คณะทํางานฝายละ ๑ คน) ภายในวันท่ี ๑๗ พ.ย. 
๒.๒ นัดซอมจุดถายภาพวันท่ี ๑๒ ธ.ค.  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
๒.๓ สํานักพระราชวังนัดซอมการถายภาพกอนเวลาเสด็จประมาณ ๒ 
ช.ม. (๐๗.๐๐) 

ฝายประสานงาน 

๓. การเขาเฝาทูลเกลาฯ ถวายสิง่ของ ๓.๑ แจงคณะ หนวยงานแลว ใหตอบกลับภายในวันท่ี  
๓.๒ สิ่งของทูลเกลาถวายของมหาวิทยาลัย เปนผาไหม 
๓.๓ สงรายการสิ่งของพรอมช่ือท่ีอยูสําเนาบัตรผูทูลเกลา 

ฝายประสานงาน 

๔. การแสดงผลิตภัณฑชุมชน (ผูเขา
แสดงตองแตงกายใหเรียบรอย ใหน่ัง
พับเพียบรอ ไมชะเงอดู ไมปกปนปก
ผมของมีคน ไมรับประทานอาหาร
เวลาใกลเสดจ็) 

๔.๑ แจงกรมพัฒนาชุมชนดวยวาจาแลว รอทําหนังสือแจง 
๔.๒ จดัเจาหนาท่ีคอยดูแล จํานวน ๒ คน และอยูดแูลความเรยีบรอย
ประจําในหอง 

ฝายประสานงาน 

๕. การตกแตงดอกไม ตองใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๘.๐๐ น. เพ่ือสงมอบพ้ืนท่ี
และรักษาความปลอดภัย 

รอพัสดุดาํเนินการจัดหาราน และรอแจงผูประกอบการ  ฝายประสานงาน 

๖.การจดัท่ีจอดรถใตอาคารและการ
รักษาความปลอดภัย 

๖.๑ มทบ. ๒๒ แจงในการรักษาความปลอดภัยไมมฝีายรักษาความ
ปลอดภัยในคาํสั่งการถวายความปลอดภัย ขอให จนท. ของ ม ใหเฝา
บรเิวณท่ีจอดรถ และประชาชน ไมเขาวงใน   
๖.๒ ไมอนุญาตใหจอดรถใตอาคาร  

ฝายรักษาความ
ปลอดภัย 

๗. แมบาน ใหรีบทําความสําอาดให
เสร็จ แลว ใหอยูในหอง ไมเดินไปมา  

โหลดบัณฑติแลว ใหรีบทําความสะอาดและเก็บอุปกรณ ท้ังหมด 
หองนํ้าดานหนา หามบัณฑิตเขา 

ฝายสถานท่ี 

๘. หองดานหลังท่ีประทับ  ขอกันเปนพ้ืนท่ีปลอดภัย ไมใหอยูในหอง  ฝายจัดหาเงินทูลเกลา 
๙. การถายภาพ ๙.๑ อนุญาตใหมีชางภาพตามเสดจ็ถายภาพน่ิงได ๒ คน วิดโีอ ๑ คน 

(แจงช่ือชางภาพ) 
๙.๒ ไฟสองสวางรานถายภาพตองมีแผนกรอง การแตงกายของ
ชางภาพรานตองเปนผาเน้ือและสีเดียวกันท้ังชุด  
๙.๓ การถายทอดไมถายทอดสด ไมแชภาพ คัดกรองภาพ 
๙.๔ สงหนังสือแจงรายช่ือและประวัติชางภาพตอ กองอํานวยการ 
๙.๕ เวลาเสด็จจะมีแถวราชองครักษนําเสด็จ เมื่อถายภาพแลวใหถอย
ออก ไมกดีขวาง เสนทาง 

ฝายถายภาพ 
 
 
 
 
ฝายประสานงาน 
ฝายถายภาพ 
ฝายประชาสัมพันธ 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

เร่ือง/ประเด็น ผลการดําเนนิงาน/การกาํกบัติดตาม ผูรับผิดชอบ 
๑๐. บัณฑติพิเศษ ๑๐.๑ ใหรับพระราชทานปรญิญาบัตรในหองถายภาพ 

๑๐.๒ กรณีตรวจพบวามไีขสูงมาก ไมอนุญาตใหเขารับ 
ฝายจัดการบัณฑิต 
สาธารณสขุ จว. 

๑๑. สิ่งของเครื่องใช  
 

๑๑.๑ สํานักพระราชวังจัดเตรียม โตะลงพระนาม   พรมท่ีประทับ 
เครื่องนมัสการ 
๑๑.๒ มหาวิทยาลัยเตรยีม สมุดและปากกาลงพระนาม พรมเสนทาง
เสด็จ พระสงฆ และอาจารยถวายงาน ๒ ชุด อาสนสงฆ เครื่อง
ไทยทาน ปจจัย 
๑๑.๓ การอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร 
 
๑๑.๔ ไมโครโฟน  
 
๑๑.๕ การจดัท่ีน่ังผูตามเสด็จ เหมอืนเดิม  
 
๑๑.๖ สํานักพระราชวังเขาพ้ืนท่ี ๑๑ ธ.ค. วันท่ี ๑๒ ธ.ค. ใหสํานักงาน
จังหวัดมารับธงตดิรถยนตพระท่ีน่ังเวลา ๐๙.๐๐ น. 

๑๑.๑ สํานัก
พระราชวัง 
๑๑.๒ มหาวิทยาลัย 
ฝายพิธีสงฆ  
 
๑๑.๓ กรมการศาสนา 
วัฒนธรรมจงัหวัด 
๑๑.๔ กรม
ประชาสมัพันธ 
๑๑.๕ ฝาย
ประสานงาน 
๑๑.๖ สํานักงาน
จังหวัด 

๑๒. เสนทางเสด็จ นายตํารวจราชสํานักประจํามอบตาํรวจภูธรและตํารวจทางหลวง
กําหนดเสนทางหลัก เสนทางสํารองฉุกเฉิน เสนทางเสดจ็เขาและกลับ
ยอน ๔๐๐ เมตร ใช ประตู ๓ ใหมีกระทบประชาชนนอยท่ีสุด ไมใหมี
รถขบวนตกคางในเสนทาง และใหวางกําลังพลตามเสนทางเสด็จ  

ตํารวจภูธรและตํารวจ
ทางหลวง 

๑๓. รถขบวน กรมราชองครักษมอบใหสํานักงานจังหวัดจัดหา 
๑๓.๑ รถยนตพระท่ีน่ังและรถยนตพระท่ีน่ังสํารองพรอมแทนธง ไมติด
ฟลม ๒ คัน  
๑๓.๒ รถเกงตามเสด็จ ๗ คัน รถตู ๒ คัน เขียนหมายติดดานหนารถ 
(ตามลําดับ 1-9)   
๑๓.๓ รถรบัสงราชองครกัษ รถเกง ๑ คัน รถตู ๓ คัน รับท่ีกองบิน 
๒๑ วันท่ี ๑๒ ธ.ค. เวลา ๑๑.๐๐ น.  
๑๓.๔ ขอรับการสนับสนุนอาหารและท่ีพัก  
 
๑๓.๕ รถขบวนใหมผีูน่ังตามขอกําหนดเทาน้ัน  

 
๑๓.๑ – ๑๓.๓
สํานักงานจังหวัด 
 
 
 
 

๑๓.๔ ฝาย
ประสานงาน 

๑๔. บัตรรักษาความปลอดภัย เขา
ออกในอาคาร 

กรมราชองครักษ กําหนดใหทําบัตร ๓ ระดบั แยกส ีกํากับระบุ
หมายเลข จํานวน  
ช้ัน ๑ บริเวณหองรับรอง เวที ชางภาพตามเสดจ็ ชางภาพราน 
ช้ัน ๒ ภายในอาคาร 
ช้ัน ๓ นอกอาคารเทาน้ัน 

ฝายรักษาความ
ปลอดภัย 

๑๕. เครื่องเสวย ๑๕.๑ กรมราชองครักษ ใหสงรายการอาหารพรอมคํานวณปริมาณ
แคลอรี่ใหพยาบาลประจําพระองค (คุณชอจิตร)  
๑๕.๒ จดัอาหารของขบวนรถตามเสดจ็ 

๑๕.๑ ฝายหองรับรอง 
 
๑๕.๒ ฝาย
ประสานงาน 

๑๖. การเขารับปริญญาบัตร กรมราชองครักษกําหนดความเร็วไมนอยกวา ๓๒ คนตอนาที หลังการ
โหลดบัณฑติใหแจงจํานวน ตรวจสอบการขานช่ือ  

ฝายจัดการบัณฑิต 

๑๗. การจัดยามถวายพระเกียรติ  หนวยเฉพาะกิจ ๙๐๔ จัดยามถวายพระเกียรติจาํนวน ๓๕ นาย ขอรบั
การสนับสนุนอาหาร ท่ีพัก รถรับสง  

ฝายประสานงาน 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

เร่ือง/ประเด็น ผลการดําเนนิงาน/การกาํกบัติดตาม ผูรับผิดชอบ 
๑๘. การตกแตงสถานท่ี ๑๘.๑ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเขาพ้ืนท่ีตกแตงอาคารและภายใน 

(รอประสาน) 
๑๘.๒ การประดบัธง ประดับดวยธงชาติ /วปร /สธ ตามลาํดับท้ังไป 
และกลบั 

ฝายสถานท่ี 

๑๙. หลังเสร็จพิธี ๑๙.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคม 
ตอนเสดจ็กลับ  จะหันพระพักตรมาโคงผูมารวมพิธีตามประเพณี  ให
ทุกคนถวายความเคารพกอนพระองคโคง 
๑๙.๒ ใหปฏิบัติตามขอตกลงใหเรยีบรอย  

๑๙.๑ ฝายจดัการ
บัณฑิต 
 
๑๙.๒ ทุกฝาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  กลับหลัง ...สารบัญ... เดินหนา   

 

 

                                              ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                               เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐   

                                         ………………………………………………………………… 

   ตามหนังสือท่ี รล ๐๐๐๒.๓/๑๔๙๕๕ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๖๖๑ เรื่อง ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา ฯ ให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันพฤหัสบดี ท่ี  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑   ในการนี ้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอใหบัณฑิตข้ึนทะเบียนในระบบไวแลว แตงกายใหถูกตองตามระเบียบ  สวมครุย  

ประดับเข็มวิทยฐานะ  และรายงานตัวฝกซอมและเขาเฝา ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร ระหวางวันท่ี ๑๗ – 

๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ดังนี้  

 วันจันทร ท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ (การแตงกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ) 

ภาคเชา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น ภาคบาย ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น 
คณะ/วิทยาลัย สถานท่ีรายงานตัวและฝกซอม สถานท่ีรายงานตัวและฝกซอม 

บณัฑิตศึกษา (ปริญญา
โทและปริญญาเอก) 

ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ กลุมท่ี ๑: บริเวณภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
๑. บณัฑิตศึกษาทุกคณะ (ปริญญาโทและปริญญาเอก)  
๒. คณะเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร ชั้น ๑ หนาหองประชุมสุริยภัทร 

คณะเกษตรศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร ลานกิจกรรมอาคารวิจัย คณะ

วิทยาศาสตร 
 
 
กลุมท่ี ๒: บริเวณภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
คณะวิทยาศาสตร  
คณะพยาบาลศาสตร  
คณะวศิวกรรมศาสตร  
คณะนิติศาสตร  
คณะเภสัชศาสตร  
คณะรัฐศาสตร  
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  
คณะศิลปประยุกตฯ  

คณะวศิวกรรมศาสตร ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร EN ๖ 
คณะเภสัชศาสตร หองประชุมศรีพานิชกุลชัย ชั้น ๒ 

คณะเภสัชศาสตร 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ หอง CMP ๑๐๑ชั้น ๑ วิทยาลัย

แพทยศาสตรฯ 
คณะพยาบาลศาสตร หองดอกมันปลา ชั้น ๓ คณะ

พยาบาลศาสตร 
คณะนิติศาสตร หอง ๒๓๐๕ อาคารเรียนรวม ๒ 

ชั้น ๓ คณะนิติศาสตร  
คณะรัฐศาสตร หอง POL ๓๐๑ คณะรฐัศาสตร
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หลงัใหม ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการ
รวมดานสังคมศาสตร 

       

ภาคเชา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาคบาย ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
คณะ/วิทยาลัย สถานท่ีรายงานตัวและฝกซอม สถานท่ีรายงานตัวและฝกซอม 

คณะศิลปประยุกตฯ หองประชุมมันปลา ชั้น ๓ คณะ
ศิลปประยุกต ฯ 

 

คณะบริหารศาสตร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซอม
หองพิธี 

กลุม ๓: บริเวณท่ีจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
๑. คณะบริหารศาสตร 

คณะศิลปศาสตร โรงละคร คณะศิลปศาสตร กลุม ๔:บริเวณดานหนาของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
๑. คณะศิลปศาสตร  

วันอังคาร ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ (การแตงกายเหมือนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร) 

๐๖.๐๐ น. บัณฑิตทุกคนรายงานตัวตามจุดท่ีกําหนด บัณฑิตถายภาพหมูท่ีดานขางอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ 

รอบพระชนมพรรษา เรียงลําดับตามคณะ  

อัฒจรรยใหญ อัฒจรรยเล็ก 

คณะ/วิทยาลัย 
เวลา 

ถายภาพหมู 
คณะ/วิทยาลัย 

เวลา 
ถายภาพหมู 

คณะเกษตรศาสตร (159 คน)  ๐๖.๓๐ คณะเภสัชศาสตร (๙๕ คน)  ๐๖.๔๕ 
คณะวิทยาศาสตร (468 คน)  ๐๖.๕๐ วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ (๑๔๙ คน)  ๐๖.๕๕ 
คณะวศิวกรรมศาสตร (468 คน)  ๐๗.๐๐ คณะพยาบาลศาสตร (๖๒ คน)  ๐๗.๑๐ 
คณะศิลปศาสตร (401 คน)  ๐๗.๒๕ คณะนิติศาสตร (๑๖๙ คน)  ๐๗.๒๐ 
คณะบริหารศาสตร (886 คน)  ๐๘.๐๐ บณัฑิตศึกษา (๑๕๔ คน)  ๐๗.๓๐ 
 คณะรฐัศาสตร (318 คน)  ๐๘.๒๐ คณะศิลปประยุกตฯ (๖๑ คน)  ๐๗.๔๕ 
๐๗.๓๐ น. บัณฑิตทุกคนท่ีถายภาพหมูเรียบรอยแลว ใหรายงานตัวตามจุดท่ีกําหนดเพ่ือตั้งแถวบริเวณ      
               หนาลานหินส ีและเดินเขาสูอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ  
๐๙.๔๕ น. ประธานฝายฝกซอมบัณฑิตชี้แจงการฝกซอมและฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรท่ีอาคารพิธี  
๑๐.๐๐ น. อธิการบดี กลาวแสดงความยินดีและใหโอวาทบัณฑิต  
๑๐.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ลําดับคณะตามกําหนดการจริง) 
๑๐.๓๐ น. บัณฑิตท่ีเปนทหาร/ตํารวจแยกฝกซอม ณ หองฝกซอม ช้ัน ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐ -๑๗.๐๐ น.  
๑. การซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
๑๓.๐๐ –๑๓.๓๐ น. บัณฑิตทุกคนเขาประจําท่ีนั่ง ท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ  
๒. งานเชิดชูเกียรติบัณฑิต  
เวลา ๑๗.๐๐ -๑๗.๓๐ น. งานเชิดชูเกียรติบัณฑิต   
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วันพุธ ท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ หยุดพักการซอมเพ่ือเตรียมงาน 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๑ วันพระราชทานปริญญาบัตร  

๐๓.๐๐ น. อนุญาตใหรถบัณฑิตและญาติบัณฑิตเขามหาวิทยาลัย (เฉพาะรถท่ีมีบัตรอนุญาตติดหนารถ)  

๐๔.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัว และตั้งแถวบริเวณลานหินสีดานทางทิศตะวันออกอาคารเฉลิม พระเกียรติ ๗   

      รอบพระชนมพรรษา ตามจุดนัดหมายท่ีกําหนด  

๐๕.๓๐ น. อาจารยนําแถวบัณฑิตเดินเขาสูอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา  

๐๗.๐๐ น. แขกผูมีเกียรติ คณาจารย ผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเขาในเขตพิธี  

๐๘.๐๐ น. ฝายจัดการบัณฑิต ชี้แจงกําหนดการข้ันตอนในงาน  

  

การแตงกายผูเขารวมพิธี ขาราชการ พนักงาน  สวมชุดปรกติขาว ติดเครื่องหมายตามตนสังกัด หรือชุดสูท  

ชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสนสีดํา หรือรองเทาคัทชูสีดํา 

 

   จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

 

    ประกาศ ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

               (รองศาสตราจารยอริยาภรณ พงษรัตน) 

              รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                                           ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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