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คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายพิธีการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 

ค าน า 
 คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายพิธีการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีก าหนดจัด
ในเดือนตุลาคมของทุกปี ในการนี้ ส่วนส่งเสริมวิชาการในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ จึงได้
จัดท าขั้นตอน และรายละเอียดของการด าเนินการ เพ่ือทราบกระบวนการท างานก่อน -หลัง โดยได้เรียงล าดับ
งานตามขั้นตอนการท างานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่การเตรียมการจนถึงสิ้นสุดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
คือตั้งแตเ่ดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคม 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพ่ือให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกระบวนการท างานก่อน-หลัง 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
4. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานแทนกัน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และไม่เกิดความสับสน 
2. บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ 
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เดือนมกราคม 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการการด าเนินงานของฝ่ายพิธีการ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นในแต่ละปี ดังแผนปฏิบัติการ ปรากฏตามเอกสารที่ 1 ในภาคผนวก 
 
เดือนกุมภาพันธ์ 

1. เตรียมข้อมูลเพ่ือเสนอต่อส านักราชเลขาธิการ เพ่ือน าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานอัญเชิญ      
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

1. ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา ลงนามโดยหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ เพ่ือขอ
ทราบจ านวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
(โดยประมาณ) 

2. ท าหนังสือถึงรองผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ลงนามโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน  เพ่ือขอ
ทราบจ านวนบัณฑิตของสถาบันการบินพลเรือนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
(โดยประมาณ) 

3. ท าหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ลงนามโดยหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ เพ่ือ
ประสานงานการปรับร่างค ากราบบังคมทูลของอธิการบดีรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเป็นฉบับเต็มที่จะใช้พิมพ์ในหนังสือพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยต้องแนบค ากราบบังคมทูลของอธิการบดีรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
ของปีที่ผ่านมาด้วย  

4. ท าหนังสือถึงหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ ลงนามโดยหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการร่างพระราโชวาท โดยต้องแนบส าเนาพระราโชวาทของปีที่ผ่านมาด้วย 
(ย้อนหลัง 3 ปี) 

 โดยให้เวลาทั้ง 4 หน่วยงานตอบกลับมายังส่วนส่งเสริมวิชาการ ภายในเวลาประมาณ 20 วัน ปรากฏ
ตามเอกสารที่ 2 ในภาคผนวก 

2. ส่วนส่งเสริมวิชาการปรับร่างก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และร่างค ากราบบังคมทูลของ
นายกสภามหาวิทยาลัย ปรากฏตามเอกสารที่ 3 ในภาคผนวก 
 
เดือนมีนาคม 

1. เมื่อได้รับข้อมูล ได้แก่ จ านวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากศูนย์บริการการศึกษา
และจากสถาบันการบินพลเรือน ร่างค ากราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยจากฝ่ายวางแผน  และ
ร่างพระราโชวาทจากหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้อง  จากนั้น 
จัดท าหนังสือถึงราชเลขาธิการ ลงนามโดยอธิการบดี เพ่ือกราบบังคมทูลเชิญองค์ประธานในพิธี พร้อมส่งร่าง
ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ร่างค ากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย ร่างค ากราบบังคม
ทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย และร่างพระราโชวาทแนบไปด้วย 

http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-1.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-2.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-3.pdf
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 หมายเหตุ : ในการส่งหนังสือถึงราชเลขาธิการเพ่ือกราบบังคมทูลเชิญองค์ประธานในพิธีฯ ให้ส่งผ่าน
หน่วยประสานงาน มทส. - กทม.  โดยส าเนาให้หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. ทราบ 1 ชุด และส าเนาอีก 1 ชุด 
เพ่ือแจ้งคุณวิไล  จงวุฒิคุณ ในฐานะฝ่ายพิธีการ ผู้ประสานงานกับกองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง ปรากฏ
ตามเอกสารที่ 4 ในภาคผนวก 
 
เดือนพฤษภาคม 

1. มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือตอบกลับจากส านักราชเลขาธิการว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (โดยมีก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประมาณเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี) โดยในตอนท้ายของหนังสือแจ้งก าหนดการเสด็จฯ ส านักราชเลขาธิการจะแจ้ง
ว่า เรื่องก าหนดเวลาขอให้มหาวิทยาลัยติดต่อกับกองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง และหน่วยแยกรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ ประจ ากรมราชองครักษ์  เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดท าก าหนดการ และจัดส่งส าเนา       
ค ากราบบังคมทูล และร่างพระราโชวาท ไปยังส านักราชเลขาธิการอีกครั้งประมาณเดือนกันยายน ปรากฏตาม
เอกสารที่ 5 ในภาคผนวก 

2. เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งก าหนดการเสด็จฯ ที่แน่นอนแล้ว ส่วนส่งเสริมวิชาการจะด าเนินการ ดังนี้
 2.1 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบก าหนดการเสด็จฯ ดังนี้  

2.1.1 จัดท าวาระเสนอสภาวิชาการเพ่ือทราบก าหนดการเสด็จฯ ปรากฏตามเอกสารที่ 6 ใน
ภาคผนวก 

2.1.2 แจ้งเลขานุการฯ ที่ประชุมประสานงานบริหารเพ่ือจัดท าเป็นวาระเสนอที่ประชุมประสานงาน
บริหาร 

  ปรากฏตามเอกสารที่ 7 ในภาคผนวก 
2.1.3 ท าหนังสือถึงผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม เพ่ือแจ้งก าหนดวัน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในเบื้องต้นก่อน ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับก าหนดการ        
ที่แน่นอนมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้สถาบันการบินพลเรือนทราบภายหลังจากที่ได้รับแจ้งจาก
ส านักพระราชวัง ปรากฏตามเอกสารที่ 8 ในภาคผนวก  

2.1.4 แจ้งส่วนประชาสัมพันธ์เพ่ือลงข่าวรายวันเกี่ยวกับก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ปรากฏตามเอกสารที่ 9 ในภาคผนวก 

2.2 ส่วนส่งเสริมวิชาการท าหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนเพื่อปรับร่างค ากราบบังคมทูลรายงาน
กิจการของมหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 อีกครั้งว่าจะมี
การปรับเนื้อหาส่วนใดอีกหรือไม่  โดยแนบร่างค ากราบบังคมทูลฯ ฉบับที่จัดส่งส านักราช
เลขาธิการเมื่อคราวทูลเชิญเสด็จฯ ด้วย เพ่ือเตรียมเสนอส านักราชเลขาธิการอีกครั้ง โดยให้เวลา
ตอบกลับมายังส่วนส่งเสริมวิชาการ ภายในเวลาประมาณ 90 วัน (ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 
เพราะต้องรอข้อมูลจ านวนรับนักศึกษา จากฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา) ปรากฏตาม
เอกสารที่ 10 ในภาคผนวก 

http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-4.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-5.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-6.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-7.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-8.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-9.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-10.pdf
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เดือนมิถุนายน 
1. ส่วนส่งเสริมวิชาการท าหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่าย

พิธีการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ในงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร หากเห็นชอบหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการแจ้งหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
ต่อไป โดยการแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายพิธีการมีองค์ประกอบ และภาระหน้าที่ ดังนี้  

คณะกรรมการ ต าแหน่ง การปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะฝ่ายพิธีการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานอนุกรรมการ ดูแลภาพรวมของฝ่ายพิธีการ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา รองประธาน

อนุกรรมการ 
- ประสานกับหัวหน้าส่วนส่งเสริมวชิาการจัดพิธี

มอบเหรียญเกียรตินิยม 
- จัดเตรียมและก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการ

จัดพิธีมอบเหรยีญเกียรตินิยม 
- ประสานงานการขานช่ือบัณฑติและรายชื่อ

บัณฑิต 
ผศ. สพญ. ดร.ศจีรา  คุปพิทยานนัท์ 
ผู้แทนส านักวิชาวิทยาศาสตร ์

อนุกรรมการ ประชาสมัพันธ์ก าหนดการและกจิกรรมให้
คณาจารย์ภายในส านักวิชาได้ทราบ 

อ. ดร.ธีรวิทย์  ภิญโญณัฐกานต ์
ผู้แทนส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
 

อนุกรรมการ - ประชาสมัพันธ์ก าหนดการและกจิกรรมให้
คณาจารย์ภายในส านักวิชาได้ทราบ 
- นิมนต์พระสงฆ์เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ในพิธี 

รับ-ส่งพระสงฆ์ในวันพิธี  
- จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม 

รศ. ดร.จุฑารตัน์  อรรถจารุสิทธ์ิ 
ผู้แทนส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

อนุกรรมการ ประชาสมัพันธ์ก าหนดการและกจิกรรมให้
คณาจารย์ภายในส านักวิชาได้ทราบ 

ผศ. ดร.สุธรรม  ศรีหล่มสัก 
ผู้แทนส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
 

อนุกรรมการ - ประชาสมัพันธ์ก าหนดการและกจิกรรมให้
คณาจารย์ภายในส านักวิชาได้ทราบ 
- นิมนต์พระสงฆ์เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ในพิธี 

รับ-ส่งพระสงฆ์ในวันพิธี  
- จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม 

อ.พงษ์สิทธิ์  บุญรักษา 
ผู้แทนส านักวิชาแพทยศาสตร ์

อนุกรรมการ ประชาสมัพันธ์ก าหนดการและกจิกรรมให้
คณาจารย์ภายในส านักวิชาได้ทราบ 

หัวหน้าส่วนสารบรรณและนติิการ อนุกรรมการ - ร่างค ากล่าวแสดงความยินดีและโอวาทในพิธี
มอบเหรียญเกียรตินิยม 
- ประสานงานกับฝ่ายต้อนรับในการจัดหาน้ า

ดื่มทั้งวันซ้อมใหญ่และวันพิธี ส าหรับถวาย
พระสงฆ์ ผู้ตามเสด็จฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์
รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ (ศรภ.) 
คณบดีผู้ขานช่ือบัณฑิตและคณาจารย์ที่เชิญ
ปริญญาบัตร คณาจารย์ที่ช้ันลอยบริเวณที่ตั้ง
แถวคณาจารย์ และวงดุริยางค ์
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คณะกรรมการ ต าแหน่ง การปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะฝ่ายพิธีการ 
หัวหน้าส่วนอาคารสถานท่ี อนุกรรมการ - ประสานงานกับฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

สถานท่ีและยานพาหนะของมหาวทิยาลัยฯ  
- จัดเตรียมแผนผัง เส้นทางเสด็จฯ 

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา อนุกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายฝึกซ้อมในการน าข้อมูลมา
จัดเตรียมเพื่อการพระราชทานปรญิญาบัตร 

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ ์ อนุกรรมการ ประชาสมัพันธ์ก าหนดการและกจิกรรม 
หัวหน้าส่วนพัสด ุ อนุกรรมการ จัดเตรียมครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ และ 

ครุยประจ าต าแหน่งคณาจารย์ ฯลฯ 
นายกสมาคมเทคโนโลยีสรุนาร ี อนุกรรมการ จัดพิธีบัณฑติกตัญญุตามหาวิทยาลัย และการ

ถ่ายรูปหมู่แยกตามสาขาวิชา 
นางสาววิไล  จงวุฒิคณุ อนุกรรมการ - ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีส านักพระราชวัง

เกี่ยวกับการจัดพระกระยาหารและพระสุธารส
ถวาย 
- จัดเตรียมห้องรับรองช้ัน 2 อาคารสุรพัฒน์ 2 

พร้อมท้ังจัดเตรียมเครื่องใช้ส่วนพระองค์ และ
พระสุธารส (รวมบนเวทีด้วย) 
- ฝึกซ้อมอาจารย์และนักศึกษาที่ท าหน้าท่ี

ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย 
นายอุเทน  เผื่อนทอง อนุกรรมการ ประสานงานกับราชองครักษ์ เกี่ยวกับการรักษา

ความปลอดภัยตา่ง ๆ 
นายณรงค์  สบุงกช อนุกรรมการ จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในวันซ้อมใหญ่และวัน

พิธี 
นายอาวุธ  อินทรชื่น อนุกรรมการ ผู้แทนศูนย์เครื่องมือฯ ที่ดูแลการประสานการ

ฝึกซ้อมและให้สัญญาณวงดุริยางค์ และการเชิญ
พระพุทธนวราชบพิตรจากจังหวัดนครราชสีมา 

นายประพล  จาระตะค ุ อนุกรรมการ  
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คณะกรรมการ ต าแหน่ง การปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะฝ่ายพิธีการ 
หัวหน้าส่วนส่งเสรมิวิชาการ อนุกรรมการและ

เลขานุการ   
- ออกหนังสือกราบบังคมทูลเชิญองค์ประธาน

ในพิธี 
- ประสานงานกบักองพระราชพิธี ส านักพระราชวงั 

ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และล าดับพิธี 
- ประสานงานกับกองกิจการในพระองค์ฯ 

เกี่ยวกับก าหนดการเสด็จพระราชด าเนิน 
- ประสานการร่างค ากราบบังคมทูลต่าง ๆ 

ค าปฏิญาณของบัณฑติ พระราโชวาท 
- ปรับร่างก าหนดการ 
- ประสานข้อมูลค ากราบบังคมทลูตา่ง ๆ เพื่อ

พิมพ์ในหนังสือพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
- จัดเตรียมและก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับพิธี

สงฆ์ โดยประสานกับส านักพระราชวัง พร้อม
ทั้งประสานกรมการศาสนา เรื่องพระคัมภีร์ที่
ใช้ในพิธี 
- ฝึกซ้อมคณาจารย์ที่เชิญปริญญาบตัร 
- ประสานงานการรับพระราโชวาทจัดพิมพ์และ

จัดแจก 
- ก าหนดที่น่ังและต้อนรบัผูต้ามเสด็จ แขกผู้มเีกียรติ

และผูเ้กี่ยวข้อง 
- จัดหาวงดุรยิางค ์

เจ้าหน้าท่ีส่วนส่งเสริมวิชาการ 2 คน อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ปรากฏตามเอกสารที่ 11 ในภาคผนวก 

2. ท าหนังสือถึงราชเลขาธิการเพ่ือขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ และท าหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือขอพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยาม
บรมราชกุมารี  เพ่ือเชิญลงพิมพ์ในหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ลงนามโดยอธิการบดี   ปรากฏตาม
เอกสารที่ 12 ในภาคผนวก 
 หมายเหตุ : ในการส่งหนังสือถึงราชเลขาธิการ และราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพ     
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ส่งผ่านหน่วยประสานงาน มทส. - กทม.  โดยส าเนาให้หน่วยประสานงาน 
มทส. - กทม. ทราบ 1 ชุด  

3. ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์เพ่ือบรรเลงในการรับ-ส่งเสด็จฯ   
ลงนามโดยอธิการบดี ในการเชิญวงดุริยางค์เพ่ือบรรเลงในการรับ-ส่งเสด็จฯ ให้เวียนตามล าดับจากโรงเรียนแรกสุด

http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-11.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-12.pdf
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ไปยังโรงเรียนท้ายสุด หากปีใดมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานให้ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียน   
ที่อยู่ล าดับถัดไปเพ่ือขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์เพ่ือบรรเลงในการรับ -ส่งเสด็จฯ  โดยมีการจัดล าดับ         
วงดุริยางค์ร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และสถิติวงดุริยางค์ที่มาร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
และงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ปรากฏตามเอกสารที่ 13 ในภาคผนวก 
 
เดือนกรกฎาคม 
 อยู่ระหว่างรอข้อมูลตอบกลับ 
 
เดือนสิงหาคม 

1. รวบรวมงบประมาณของฝ่ายพิธีการเพ่ือแจ้งต่อส่วนการเงินและบัญชี และเสนอคณะกรรมการ
อ านวยการเพ่ือทราบ  โดยการจัดท างบประมาณของฝ่ายพิธีการต้องสอบถามคุณวิไล  จงวุฒิคุณ ในฐานะ
อนุกรรมการฝ่ายพิธีการที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับส านักพระราชวัง และดูแลห้องรับรองชั้น 2 
สุรพัฒน์ 2 ว่ามีค่าใช้จ่ายใดบ้างในแต่ละปี ปรากฏตามเอกสารที่ 14 ในภาคผนวก 

2. ท าหนังสือถึงอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ตามรายชื่อที่มีในค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือให้อนุกรรมการแต่ละท่านด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏ
ตามเอกสารที่ 15  ในภาคผนวก 

3. ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการกองพระราชพิธี  ส านักพระราชวัง เพ่ือส่ง (ร่าง) ก าหนดการพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรลงนามโดยอธิการบดี ปรากฏตามเอกสารที่ 16 ในภาคผนวก 

4. ท าหนังสือถึงราชเลขาธิการเพ่ือจัดส่ง (ร่าง) ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ส าเนาค า
กราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส าเนาค ากราบบังคมทูลของอธิการบดีรายงาน
กิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ส าเนาค ากราบบังคมทูลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเบิกผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมเข้ารับพระราชทานเข็มทองค า และร่างพระราโชวาท ลงนามโดยอธิการบดี 
ปรากฏตามเอกสารที่ 17 ในภาคผนวก 
 หมายเหตุ : ในการส่งหนังสือถึงผู้อ านวยการกองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง และราชเลขาธิการ ให้
ส่งผ่านหน่วยประสานงาน มทส. - กทม.  โดยส าเนาให้หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. ทราบ 1 ชุด และ
ส าเนาแจ้งคุณวิไล  จงวุฒิคุณ ในฐานะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ที่ ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับส านัก
พระราชวัง ปรากฏตามเอกสารที่ 18 ในภาคผนวก 

5. ประสานงานกับ อ. ดร.ธีรวิทย์  ภิญโญณัฐกานต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  ศรีหล่มสัก ใน
ฐานะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการนิมนต์พระสงฆ์ เพ่ือตรวจสอบรายนามพระสงฆ์ที่จะ
อาราธนานิมนต์เจริญชัยมงคลคาถา และแจ้งก าหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในเบื้องต้นก่อน เมื่อได้
รายนามพระสงฆ์ที่จะอาราธนานิมนต์เจริญชัยมงคลคาถาแล้ว ล าดับต่อไปจัดท าหนังสือถึงพระสงฆ์ขออาราธนา
นิมนต์เจริญชัยมงคลคาถาในงานพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร 5 วัด ลงนามโดยอธิการบดี ดังนี้  
 

http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-13.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-14.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-15.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-16.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-17.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-18.pdf
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1) พระธรรมโสภณ วัดสุทธจินดา 
2) พระธรรมวรนายก วัดพระนารายณ์มหาราช 
3) พระเทพรัตนดิลก วัดศาลาลอย 
4) พระราชวิมลโมลี วัดพายัพ    
5)  พระราชสีมาภรณ์ วัดบึง 

 ปรากฏตามเอกสารที ่19 ในภาคผนวก   
 (พระเถระทรงสมณศักดิ์ จ านวน 5 รูป สวดชัยมงคลคาถาตลอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นัยะ
ของการจัดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในที่ประชุมแห่งนี้ประกอบด้วยพระรัตนตรัยทั้งสามดวง อันได้แก่ พระ
พุทธนวราชบพิตร,  พระธรรม คือ พระไตรปิฎก และพระสงฆ์ เสมือนเป็นสักขีพยานในพิธี) 
 
เดือนกันยายน 

1. ท าหนังสือแจ้งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนให้ทราบถึงก าหนดการ และเชิญคณาจารย์เข้าร่วมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ลงนามโดยอธิการบดี และแนบภารกิจของผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรด้วย ปรากฏตามเอกสารที่ 20  ในภาคผนวก   

2. จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือท าหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยประสานกับศูนย์บริการการศึกษา 
เพ่ือขอข้อมูลดังนี้ รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร,  รายนามผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม
ที่ได้รับพระราชทานเข็มทองค า, จ านวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร,  จ านวนผู้ได้รับเกียรตินิยม  

3. ประสานงานกับส านักวิชาต่าง ๆ ในการขอรายชื่อผู้เชิญปริญญาบัตรถวายองค์ประธานในพิธี ซึ่งใน
แต่ละปีจะใช้คณาจารย์ผู้เชิญปริญญาบัตร จ านวน 6 คน (ไม่จัดส ารอง) โดยท าหนังสือถึงคณบดีส านักวิชาต่าง ๆ 
ขอรายชื่อผู้แทนจากส านักวิชา ดังนี้ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 คน  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1 คน  ส านัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร  1 คน  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2 คน ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 1 คน (คณาจารย์
ที่เชิญปริญญาบัตรจะใช้จากส านักวิชาที่มีบัณฑิตจบ)  และการจัดผู้เชิญปริญญาบัตรจะเรียงตามล าดับส านัก
วิชา โดยเริ่มจากส านักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นล าดับที่ 1 แล้วตามด้วยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และส านักวิชาแพทยศาสตร์  ตามล าดับ  ในการจัดล าดับให้
ล าดับที่ 1 อยู่ติดองค์ประธาน และตามด้วยล าดับที่ 2-6 ล าดับที่ 2 นั้น ให้จัดส านักวิชาที่จะท าหน้าที่ล าดับที่ 1 
ในปีต่อไปมาปฏิบัติหน้าที่   และประสานงานกับส านักวิชาเพ่ือส่งรายชื่ออาจารย์ (ผู้หญิง) ท าหน้าที่ทูลเกล้าฯ 
ถวายพวงมาลัยแด่องค์ประธานในพิธี ปีละ 1 คน โดยการคัดเลือกอาจารย์ที่ท าหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
แด่องค์ประธานในพิธีจะเรียงล าดับตามส านักวิชา โดยเริ่มจากส านักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นล าดับที่ 1 แล้วตาม
ด้วยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และส านักวิชา
แพทยศาสตร์ ตามล าดับ ปรากฏตามเอกสารที่ 21 ในภาคผนวก   

4. ท าหนังสือถึงส่วนพัสดุเพ่ือขอให้จัดจ้างพิมพ์หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  โดยการคิดจ านวน
ที่จะผลิตหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้อ้างอิงจากจ านวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
(ทั้ง มทส. และ สบพ.) จ านวนแขกรับเชิญ สื่อมวลชน ผู้บริหาร เป็นต้น  ปรากฏตามเอกสารที่ 22 ในภาคผนวก     

http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-19.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-20.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-21.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-22.pdf
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5. ประสานกับผู้แทนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีในฐานะอนุกรรมการเพ่ือขอรายชื่อ
บุคลากรที่จะท าหน้าที่อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จ านวน 4 ราย เมื่อได้รายชื่อแล้ว ท าหนังสือถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือขออัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร พร้อมแจ้งรายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะท าหน้าที่
อัญเชิญ จ านวน 4 ราย ปรากฏตามเอกสารที่ 23 ในภาคผนวก   

6. ประสานงานกับงานกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาในการขอรายชื่อผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ 
ถวายพวงมาลัย นายกองค์การบริหารและประธานสภานักศึกษาเชิญตราสัญลักษณ์ และประสานงานกับงาน
ทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาขอรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี เพ่ือเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ปรากฏตามเอกสารที่ 24 ในภาคผนวก   

7. ประชุมร่วมกับกองพระราชพิธี กรมราชองครักษ์ และจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
วันพิธี โดยฝ่ายพิธีการจัดเตรียมส าเนาก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการ  

8. เชิญประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ  ครั้งที่ 1 เพ่ือแจ้งก าหนดการเสด็จฯ และรายงาน
ความก้าวหน้าของอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการ โดยมีหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการ
ประชุมปรากฏตามเอกสารที่ 25 ในภาคผนวก   
 
เดือนตุลาคม 

1. ท าหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) เพ่ือขออนุมัติงบประมาณใน
การด าเนินงานของฝ่ายพิธีการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยค่าจ้างจัดพิมพ์หนังสือพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรขอให้ส่วนการเงินและบัญชีเบิกจ่ายให้กับบริษัทที่จัดจ้างพิมพ์โดยตรง เมื่อได้รับการโอนเงินจาก
ส่วนการเงินและบัญชีแล้ว รายการปัจจัยถวายพระสงฆ์และเครื่องไทยธรรม ขอให้มอบเงินส่วนนี้ให้ อ. ดร.ธีรวิทย์  
ภิญโญณัฐกานต์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  ศรีหล่มสัก ในฐานะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลการนิมนต์พระสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการ และรายการค่าจัดกระเช้าผลไม้ (ถ้ามี)  ค่าพระสุธารส
และค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายบนห้องรับรองชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 2 และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ส านัก
พระราชวัง ขอให้มอบเงินส่วนนี้ให้คุณวิไล  จงวุฒิคุณ ในฐานะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
ห้องรับรองชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 2 และประสานงานกับส านักพระราชวังเป็นผู้ด าเนินการ  ปรากฏตามเอกสาร
ที่ 26 ในภาคผนวก   

2. ปรับรายละเอียดก าหนดการตามที่ได้ประชุมร่วมกับกองพระราชพิธี กรมราชองครักษ์ และจังหวัด
นครราชสีมา ปรับตารางกิจกรรมในพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยมและพิธีซ้อมใหญ่ในการรับพระราชทานปริญญา
บัตร และปรับตารางกิจกรรมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือส่งให้คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ และประธาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทราบ ปรากฏตามเอกสารที่ 27 ในภาคผนวก   

3. ท าหนังสือส่งก าหนดการ ค ากราบบังคมทูล ภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี 
และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือทราบรูปแบบและเนื้อหาส าหรับการเตรียมตัวในวันพิธี ปรากฏตามเอกสาร
ที่ 28 ในภาคผนวก   

http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-23.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-24.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-25.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-26.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-27.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-28.pdf
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4. ท าหนังสือเรียนเชิญผู้แทนองค์ประธาน คณบดี ผู้แทนคณาจารย์ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย และ
คณาจารย์เชิญปริญญาบัตร ในการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปรากฏตามเอกสารที่ 29 ใน
ภาคผนวก   

5. ท าหนังสือแจ้งสุรสัมมนาคารเพ่ือจัดเตรียมสถานที่ และเตรียมพระสุธารสถวายองค์ประธาน ณ อาคาร
สุรพัฒน์ 2 ทั้งนี้ ต้องประสานงานกับคุณวิไล  จงวุฒิคุณ ในฐานะฝ่ายพิธีการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลห้อง
รับรองชั้น 2 สุรพัมน์ 2 ก่อนจะท าหนังสือถึงผู้จัดการสุรสัมมนาคาร ปรากฏตามเอกสารที่ 30 ในภาคผนวก   

6. ท าหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผ่านหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่) เพ่ือขออนุมัติใช้รถเมล์ของ
มหาวิทยาลัยในการรับ-ส่งวงดุริยางค์ที่จะมาบรรเลงเพลงรับ-ส่งเสด็จฯ และประสานกับหน่วยยานพาหนะใน
การขอใช้รถของฝ่ายพิธีการ ทั้งในวันพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยมและพิธีซ้อมใหญ่ในการรับพระราชทานปริญญา
บัตร และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีรถของฝ่ายพิธีการ ดังนี้   
  วันพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยมและพิธีซ้อมใหญ่ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร  
   รถตู้ประจ าฝ่ายพิธีการ 1 คัน, รถเก๋งส าหรับผู้แทนองค์ประธานฯ 1 คัน 
   วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
   รถตู้ประจ าฝ่ายพิธีการ 1 คัน, รถตู้รับ-ส่งพระสงฆ์ 5 วัด จ านวน 1 คัน, รถเก๋งรับ
พระกระยาหารว่างของสมเด็จพระเทพฯ ที่ในเมือง จ านวน 1 คัน, รถตู้รับ-ส่งพระพุทธนวราชบพิตรที่ศาลากลาง
จังหวัด 1 คัน 
  ปรากฏตามเอกสารที่ 31 ในภาคผนวก   

7. ท าหนังสือถึงหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่เพ่ือแจ้งความต้องการขอใช้อุปกรณ์ในวัน พิธีมอบเหรียญ
เกียรตินิยมและพิธีซ้อมใหญ่ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร และวันพระราชทานปริญญาบัตร ปรากฏตาม
เอกสารที่ 32 ในภาคผนวก   

8. ท าหนังสือถึงหัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์เพ่ือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดช่วยงานฝ่ายพิธีการ 
ปรากฏตามเอกสารที่ 33 ในภาคผนวก   

9. ส่งค ากราบบังคมทูลต่าง ๆ ให้หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาเพ่ือใช้ในการฝึกซ้อม ปรากฏตามเอกสาร
ที่ 34 ในภาคผนวก   

1) ค ากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย  
2) ค ากล่าวของอธิการบดีเบิกบุคคลเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
3) ค ากราบบังคมทูลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมเข้ารับ

พระราชทานเข็มทองค า  
4) ค าปฏิญญาของบัณฑิต  
5) พระราโชวาท  
6) ค ากล่าวของอธิการบดีแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยมและ

บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม   
7) ผังการจัดที่นั่งคณบดีที่ขานชื่อบัณฑิตบนเวทีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
8) แนวทางการปฏิบัติตนของคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   

http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-29.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-30.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-31.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-32.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-33.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-34.pdf
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10. ท าหนังสือถึงประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและพยาบาลแจ้งจ านวนวิทยุสื่อสาร
และรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ทั้งนี้ต้อง
ประสานงานกับหัวหน้างานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาเพ่ือขอรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับเสด็จฯ ด้วย ปรากฏ
ตามเอกสารที่ 35 ในภาคผนวก   

11. ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ และสวัสดิการ เพ่ือทราบจ านวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี
ทั้งวันพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยมและพิธีซ้อมใหญ่ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร และวันพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร และรายชื่อแขก VIP ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีการจัดที่นั่งดังนี้ 
  วันพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยมและพิธีซ้อมใหญ่ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร มีการจัดที่นั่ง
ดังนี้ การจัดที่นั่งให้นั่งแถวละ 10 คน ๆ ที่ 11 ขึ้นแถว 2  และเมื่อหันหน้าเข้าเวที แถวแรกด้านซ้ายมือ เก้าอ้ีตัว
แรกจัดให้อธิการบดี ตามด้วยสภาวิชาการ และคณาจารย์ และแถวแรกด้านขวามือ เก้าอ้ีตัวแรกจัดให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ตามด้วยสภาวิชาการ ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
นายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี (เนื่องจากผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษามีภารกิจในการกล่าวรายงานจ านวน
บัณฑิตผู้ที่ได้รับเหรียญเกียรตินิยมอันดับ 1 และเกียรตินิยมอันดับ 2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามีภารกิจใน
การกล่าวรายงานการมอบเกียรติบัตรนักศึกษาท ากิจกรรม และนายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจในการกล่าว
รายงานพิธีมอบทุนการศึกษา) 
  วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีการจัดที่นั่งดังนี้ เมื่อหันหน้าเข้าเวที ด้านขวาเก้าอ้ีตัวแรกสุด
จะเป็นที่นั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา,  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3, แม่ทัพภาคที่ 2,  ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธร ภาค 3 และผู้บังคับการกองบิน 1 ตามล าดับ (บุคคลกลุ่มนี้ถือเป็น  5 เสือที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ถวายการ
รักษาความปลอดภัย)  แถวที่ 2 จะเป็นที่นั่งของแขกรับเชิญภายนอก   ส่วนแถวแรกสุดด้านซ้ายมือเมื่อหันหน้าเข้า
หาเวที เก้าอ้ีตัวแรกและตัวที่สองจัดให้ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และตามด้วย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยภายนอก สภาวิชาการ และคณาจารย์ ปรากฏตามเอกสารที่ 36 ในภาคผนวก   

12. ประสานกับส่วนกิจการนักศึกษาเพ่ือแจ้งจ านวนผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารของฝ่ายพิธีการในวันพิธี
มอบเหรียญเกียรตินิยมและพิธีซ้อมใหญ่ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณ 35 คน ดังนี้ บุคลากร
ของส่วนส่งเสริมวิชาการ 10 คน ผู้บริหารที่อยู่บนเวทีและขานชื่อบัณฑิต 10 คน คณาจารย์เชิญปริญญาบัตร 6 
คน และอนุกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ 9 คน  และท าหนังสือแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ และสวัสดิการ เพ่ือ
แจ้งจ านวนอาหารของฝ่ายพิธีการ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรากฏตามเอกสารที่ 37 ในภาคผนวก   

13. ท าใบลงพระนามาภิไธยในการมาพระราชทานปริญญาบัตรขององค์ประธาน  ปรากฏตามเอกสารที่ 
38  ในภาคผนวก  

14. ประชุมเพ่ือมอบหมายภาระหน้าที่ให้แก่บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการและผู้ช่วยงานของฝ่ายพิธีการ 
โดยจัดท าตารางภาระหน้าที่ของบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ ทั้งวันพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยมและพิธีซ้อมใหญ่
ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  พร้อมแนบก าหนดการ ตาราง
กิจกรรม และการตั้งแถวขบวนให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ  พร้อมทั้งรายละเอียดการจัดเตรียมวัสดุและ
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในวันพิธี ปรากฏตามเอกสารที่ 39  ในภาคผนวก   

http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-35.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-36.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-37.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-38.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-39.pdf


12 

15. ประสานงานการรับพระราโชวาทจากส านักพระราชวัง โดยมอบหมายให้หน่วยประสานงาน มทส. - 
กทม. เป็นผู้ติดต่อและเดินทางไปรับ ในกรณีที่มีรถเฉพาะกิจเข้ากรุงเทพฯ สามารถฝากมากับรถเฉพาะกิจได้ 
โดยให้น ามาส่งที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ และส่วนส่งเสริมวิชาการจะประสานกับห้องผลิตเอกสาร ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาจัดท าส าเนา เพ่ือแจกให้บัณฑิตทุกท่าน  โดยการแจกพระราโชวาททางส านักพระราชวังแจ้ง
ว่าต้องแจกหลังเสร็จพิธี ภายหลังจากท่ีพระราชทานพระราโชวาทแล้วเสร็จ 

16. จัดท าป้ายส าหรับติดเก้าอ้ีบริเวณที่นั่ง VIP โดยมอบหมายให้งานธุรการเป็นผู้จัดท าป้าย ดังนี้ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ แขกรับเชิญภายนอก คณาจารย์ พิธีกร ผู้แทนคณาจารย์
ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัย และผู้บริหารที่นั่งบนเวที ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการ
สังคม คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  

17.   ประสานงานในวันพิธีในเรื่องของฝ่ายพิธีการ ดังนี้  
1) ตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพิธีการ ก่อนเริ่มพิธี ได้แก ่ 

  บนเวที 
- การจัดเก้าอ้ีส าหรับนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้ขานชื่อบัณฑิต จ านวน 11 ตัว 
- เก้าอ้ีส าหรับผู้ตามเสด็จฯ จ านวน 12 ตัว 
- วางค ากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย ค ากล่าวของอธิการบดีเบิกบุคคลเข้ารับ

พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ค ากราบบังคมทูลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เบิกผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมเข้ารับพระราชทานเข็มทองค า 

- หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับอธิการบดีทูลเกล้าฯ ถวายพร้อมพาน  
  บริเวณชั้นลอย ที่ตั้งแถวสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณาจารย์   

- ห้องแต่งตัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ  คณาจารย์ 
- ราวแขวนชุดครุย  และกระจก 
-   เรื่องด่ืมชา-กาแฟ-โอวัลติน และน้ าดื่มส าหรับคณาจารย์ที่มาร่วมพิธี 

 บริเวณห้องรับรองพระสงฆ์ ด้านหลังเวที 
 -  เครื่องปรับอากาศในห้องรับรองพระสงฆ์ท างานหรือไม่ 
 - เครื่องดื่มชา-กาแฟ-โอวัลติน และน้ าดื่มส าหรับพระสงฆ์ ระหว่างที่นั่งรอ ก่อนที่จะขึ้นบนเวที

เพ่ือเจริญชัยมงคลคาถา     
-  อาหารเพลถวายพระสงฆ์ (ถ้ามี) พร้อมน้ าดื่ม จ านวน 5 รูป  และอาหารกลางวันส าหรับ 

 อ.  ดร.ธีรวิทย์  ภิญโญณัฐกานต์ และ ผศ. ดร.สุธรรม ศรีหล่มสกั และเจ้าหน้าที่กรมศาสนา 
อีก 2 คน  

 หลังเวที   
- เครื่องดื่มชา-กาแฟ-โอวัลติน และน้ าดื่มส าหรับผู้ตามเสด็จฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความ

ปลอดภัยบุคคลส าคัญ (ศรภ.) ประมาณ 25 คน  
- น้ าดื่มส าหรับคณบดีผู้ขานชื่อบัณฑิตและคณาจารย์ที่เชิญปริญญาบัตร (ขอน้ าอุ่นด้วย) จ านวน 

13 คน   
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2) จัดท าสถิติจ านวนอาจารย์และแขกรับเชิญที่มาร่วมพิธี และจับเวลาแต่ละกิจกรรมตั้งแต่เริ่มพิธี   
จนจบพิธี ดังนี้ 

- นับจ านวนผู้ร่วมงาน ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ คณาจารย์ มทส.    
คณาจารย์ สบพ. และแขกเชิญภายนอก ที่มาร่วมงาน  

- จับเวลาแต่ละกิจกรรมตั้งแต่เริ่มพิธีจนจบพิธี เช่น  องคป์ระธานเสด็จฯ มาถึงสุรพัฒน์ 2 เวลา  
กี่โมง,  ลงจากห้องรับรอง ชั้น 2 เข้าสู่พิธีเวลากี่โมง, เริ่มพิธีเวลากี่โมง, คณบดีขานชื่อแต่ละ
ส านักวิชาเริ่มกี่โมง,  ขานชื่อเสร็จกี่โมง, เสด็จฯ ออกจากสุรพัฒน์ 2  เวลากี่โมง เป็นต้น 

18. ท าหนังสือถึงอนุกรรมการฝ่ายพิธีการที่มีภาระหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติ เพื่อสอบถามปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ปรากฏตามเอกสารที่ 40 ในภาคผนวก   

19. ท าหนังสือถึงรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เพ่ือขอรับพระราชทานภาพกิจกรรมใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรากฏตามเอกสารที่ 41 ในภาคผนวก   

20. ท าหนังสือขอบคุณหัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ที่อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดช่วยงานฝ่ายพิธีการ 
ปรากฏตามเอกสารที่ 42 ในภาคผนวก  

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

 
 
 
 
 

http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-41.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-42.pdf
http://web.sut.ac.th/das/academic/pdf/graduate-manual/appendix/Appendix-40.pdf
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หน่วยงาน   คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ……..  โทร 4029  
ที ่ ศธ 5602(1)/ พ ว     วันที่                   
เรื่อง  ขอข้อมูลเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของฝ่ายพิธีการฯ 

 
เรียน  ส าเนาแจ้งท้าย 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ……… เมื่อวันที่ 
................... แล้วนั้น ฝ่ายพิธีการขอทราบข้อมูลจากอนุกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของ
ฝ่ายพิธีการเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดงานครั้งต่อไป และเพ่ือเป็นข้อมูลสรุปเสนอคณะกรรมการอ านวยการในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา .....................  โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมา
พร้อมนี้ และส่งคืนฝ่ายเลขานุการฯ (ส่วนส่งเสริมวิชาการ) ภายในวันที่ ......................... ด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 
 

(นางสาวจันทนา  พรหมศิริ) 
หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ 

อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการฯ 
 
 

ส าเนาแจ้งท้าย 
1.  ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 7. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ 
2. อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์  ภิญโญณัฐกานต์ 8. นายอุเทน  เผื่อนทอง 
3. หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ 9. นายณรงค์  สุบงกช 
4. หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ 10. นายอาวุธ  อินทรชื่น 
5. นางสาววิไล  จงวุฒิคุณ 11. นายประพล  จาระตะค ุ
6. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา  
 
 

บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ภาคผนวก 40 



 
 

โปรดส่งคืนที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ  โทรศัพท ์4029 โทรสาร 4040  ภายในวันที่ ..................................... 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ............. 

วันที่............................................................ 
 
ชื่อ-สุกล            
            
  (    )  ไม่มีปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  (    )  มีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
            
             
            
             
            
             
            
             
 
(    )   มีข้อเสนอแนะดังนี ้
            
            
             
            
            
             
             
 
 
       ลงชื่อ      
       วันที ่      








