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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

ควำมน ำ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ไม่เป็น 
ส่วนราชการ อยู่ในก ากับของรัฐบาลของราชอาณาจักรไทย เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มุ่งเสริมสร้างความคล่องตัว
และประสิทธิภาพในการบริหาร ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการในการด าเนินงาน เป็นชุมชนทางวิชาการที่เป็น
แหล่งรวมผู้รู้ ผู้เรียน และสรรพวิทยาการด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชน์ต่อ
บุคคลและสังคม มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีปณิธานอันมั่นคงที่จะด ารงความเป็นเลิศในทุกภารกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนามนุษยชาติชั่วนิรันดร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นมา โดยเปิดรับ
นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2539 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2539 รุ่นที่ 1 เป็นต้นมา นับถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2561 เป็นรุ่นที่ 23 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์มาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา 
ถึงปัจจุบัน โดยมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากส านักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส านักวิ ชาแพทยศาสตร์ 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงบัณฑิตจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งเป็น
สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจ าปีการศึกษา ดังนี้ 

รุ่นที ่ ปีกำรศึกษำ วันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
1 2539 วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2540 
2 2540 วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2541 
3 2541 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2542 
4 2542 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2543 
5 2543 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2544 
6 2544 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2545 
7 2545 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 
8 2546 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2547 
9 2547 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2548 
10 2548 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2549 
11 2549 วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2550 
12 2550 วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551 
13 2551 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552 



คู่มือส าหรับฝ่ายเลขานุการ พิธีพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี หน้า 2 

รุ่นที ่ ปีกำรศึกษำ วันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
14 2552 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2553 
15 2553 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 
16 2554 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 
17 2555 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 
18 2556 วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 
19 2557 วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 
20 2558 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 
21 2559 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม  6025  
22 2560 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
23 2561 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

 เพ่ือให้การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละปีการศึกษา ส าเร็จลุล่วงและเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยส่วนสารบรรณ
และนิติการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการในพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร ซ่ึงประกอบด้วย 
 1. หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ เป็น กรรมการและเลขานุการ 
 2. หัวหน้างานประชุมและช่วยนักบริหาร เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประชุมและช่วยนักบริหาร 
  ส่วนสารบรรณและนิติการ 2 คน เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยฝ่ายเลขานุการมีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานตั้งแต่ก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จนกระทั่ง
ภายหลังวันพิธี ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดแนวทางและขั้นตอนการท างานให้เหมาะสมและชัดเจน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต้องประสานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ประกอบด้วย 
 1. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 2. คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ สวัสดิการ และของที่ระลึก 
 3. คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย 
 4. คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต 
 5. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 6. คณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข 
 7. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร 
 8. คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 9. คณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ 
 10. คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง 
 11. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ 
 12. คณะอนุกรรมการฝ่ายอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม เช่น คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีเปิดอาคาร 
และคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการในพิธีเปิดอาคาร เป็นต้น 

 จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ  
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วัตถุประสงค์ 
 1. บุคลากรในส่วนสารบรรณและนิติการมีความรู้และความเข้าใจ ขั้นตอนการด าเนินงานของฝ่าย
เลขานุการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 3. สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดและเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป 
 

ขอบเขต 
 การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะ
ด าเนินการตั้งแต่การเตรียมงานก่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จนถึงภายหลังวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1. เสนอรายชื่อกรรมการเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 2. เสนอรายชื่ออนุกรรมการเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
 3. เสนอรายชื่อคณะท างานเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 
 4. เสนอประกาศก าหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 5. รวบรวมรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
 6. จัดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 7. ประสานงานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และตรวจพ้ืนที่ 
 

ค ำจ ำกัดควำม 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ส านักวิชา หมายถึง ส านักวิชาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
บัณฑิต หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ

สถาบันการบินพลเรือน 
ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
คณะท างาน หมายถึง คณะท างานในคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝ่ายเลขานุการ หมายถึง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ 
หัวหน้างานประชุมและช่วยนักบริหาร และเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป งานประชุมและช่วยนักบริหาร 2 คน 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ หมายถึง ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน หมายถึง ฝ่ายเลขานุการของคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ  
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผังกระบวนกำร 
1. - จัดท าระเบียบวาระแต่งตั้งคณะกรรมการ

อ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ
แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
เสนอที่ประชุมประสานงานบริหารเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

 

 - จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เสนออธิการบดี
ลงนามแต่งตั้ง หลังจากท่ีประชุมประสานงาน
บริหารมีมติเห็นชอบ 

 

2. - เมื่อมหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว 
จัดท าหนังสือถึงผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ประธานของแต่ละฝ่าย เพ่ือขอรายชื่อ
คณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในฝ่าย 

 

 - จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
เสนออธิการบดีลงนามแต่งตั้ง 

 

3. จัดท าหนังสือถึงแต่ละฝ่าย ขอความร่วมมือ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พร้อม 
บันทึกค าของบประมาณในระบบการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการและระบบงบประมาณ มทส. (Planning 
and Budgeting Management System) 

 

4. เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ แทนพระองค์ พร้อมระบุวันที่ที่จะเสด็จฯ 
พระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ก าหนดจัดประชุม
คณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรครั้งแรก เพ่ือเตรียมการด าเนินงาน 

 

5. - จัดท าระเบียบวาระประกาศก าหนดการฝึกซ้อม
และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรเพ่ือพิจารณา 

 

 - จัดท าร่างประกาศก าหนดการฝึกซ้อมและการเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร เสนออธิการบดี 

 ลงนามในประกาศ หลังจากท่ีประชุม
คณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรมีมติเห็นชอบ 

 

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ

อ านวยการ 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย/ 
บันทึกค าของบประมาณ 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 1 

ประกาศก าหนดการฝึกซ้อมและ 
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

A 
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ล ำดับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผังกระบวนกำร 
  

 
 
- จัดท าหนังสือแจ้งแต่ละฝ่ายเพ่ือทราบก าหนดการ
ฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

6. จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ เสนอ
อธิการบดีลงนามแต่งตั้ง ตามที่แต่ละฝ่ายเสนอ
ขอให้แต่งตั้ง 

 

7. เมื่อทราบก าหนดการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ 
และตรวจพ้ืนที่จากจังหวัดนครราชสีมา ก าหนดจัด
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือเตรียมการ
ด าเนินงานก่อนการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ 
และตรวจพ้ืนที่ 

 

8. ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และตรวจพ้ืนที่ 
 
 

 

9. ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือเตรียมการ
ด าเนินงานก่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

10. วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 

 

11. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 

 

 

 
  

A 

แต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ 

ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และตรวจพ้ืนที่ 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 2 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 3 

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

เก็บเอกสาร 

การประชุม 

ประชุม 
คณะกรรมการ

อ านวยการ ครั้งที่ 4 



คู่มือส าหรับฝ่ายเลขานุการ พิธีพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี หน้า 6 

บทที่ 2 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 

 
 เริ่มต้นการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในทุกปีการศึกษาคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการ โดยส่วนสารบรรณและนิติการในฐานะฝ่ายเลขานุการของที่ประชุมประสานงานบริหารจะจัดท า
ระเบียบวาระการประชุมรายชื่อคณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เสนอต่อที่ประชุม
ประสานงานบริหาร ในการประชุมครั้งที่สองของทุกปี (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์) เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผังกระบวนกำร 
 
 
 
1 

 
 
 
จัดท าระเบียบวาระการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
อ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ
แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

 

2 เสนอวาระการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการฯ และแต่งตั้งประธาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ต่อที่ประชุม
ประสานงานบริหารเพ่ือพิจารณา 

 

3 เมื่อที่ประชุมประสานงานบริหารเห็นชอบตามที่
เสนอ จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการฯ 

 

4 น าร่างค าสั่งแต่งตั้งส่งงานนิติการตรวจสอบรูปแบบ 
 
 

 

5 เมื่องานนิติการตรวจสอบรูปแบบแล้ว ส่งให้งาน
จัดเก็บเอกสารพิสูจน์อักษร ก่อนเสนออธิการบดี 
ลงนาม 

 

6 เสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการฯ 
 

 

7 หลังจากท่ีอธิการบดีลงนามแล้ว ส่งให้งานจัดเก็บ
เอกสารออกเลขท่ีค าสั่ง พร้อมแจ้งเวียนให้
กรรมการทราบ และจัดเก็บต้นฉบับ  

 

8 จัดเก็บต้นเรื่องพร้อมส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง เข้าแฟ้ม
ไว้เพ่ือสืบค้นและอ้างอิง 

 
 

 

เริ่มต้น 

เสนอท่ีประชุมประสานงานบริหาร 

จัดท าระเบียบวาระการประชุม 

เก็บต้นเรื่อง
เข้าแฟ้ม 

เสนออธิการบดีลงนาม 

ส่งงานจัดเก็บเอกสาร 
ออกเลขที/่ แจ้งเวียน/ จัดเก็บต้นฉบับค าสั่ง 

ส่งงานนิติการตรวจสอบรูปแบบค าสั่ง 

ส่งงานจัดเก็บเอกสารพิสูจน์อักษร 

จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้ง 
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 คณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีโครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
1. อธิการบดี เป็น ประธาน 
2. รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านวิชาการ เป็น รองประธาน 
3. รองอธิการบดีทุกฝ่าย เป็น กรรมการ 
4. คณบดีทุกส านักวิชา เป็น กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็น กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็น กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็น กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็น กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็น กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการเทคโนธานี เป็น กรรมการ 
11. ผู้ช่วยอธิการบดีทีก่ ากับดูแลด้านอาคารสถานที่ 
 และรักษาความปลอดภัย เป็น กรรมการ 
12. ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน หรือผู้แทน เป็น กรรมการ 
13. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ เป็น กรรมการ 
14. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เป็น กรรมการ 
15. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ เป็น กรรมการ 
16. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี เป็น กรรมการ 
17. หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ เป็น กรรมการ 
18. ผู้จัดการสุรสัมมนาคาร เป็น กรรมการ 
19. นายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี เป็น กรรมการ 
20. หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ เป็น กรรมการและเลขานุการ 
21. หัวหน้างานประชุมและช่วยนักบริหาร เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป งานประชุมและช่วยนักบริหาร 
 ส่วนสารบรรณและนิติการ 2 คน เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดรูปแบบพิธีการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
2. เสนอมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งและมอบหมายภาระหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็น 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. ให้ความเห็นชอบงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เสนอ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 และหารือที่ประชุมประสานงานบริหารเพ่ือแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

ล ำดับ ฝ่ำย ประธำน 
1 พิธีการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล 
2 ต้อนรับ สวัสดิการ และของที่ระลึก รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
3 อาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย  รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 
4 ฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
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ล ำดับ ฝ่ำย ประธำน 
5 ประชาสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
6 การแพทย์และสาธารณสุข รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
7 จัดเตรียมปริญญาบัตร ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 
8 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
9 สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
10 บันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพ 

และเสียง 
ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

11 สิทธิประโยชน์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
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บทที่ 3 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 

 
 เมื่ออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฯ แล้ว งานจัดเก็บเอกสาร ส่วนสารบรรณ
และนิติการจะด าเนินการออกเลขที่ค าสั่งและแจ้งเวียนค าสั่งให้กรรมการตามรายชื่อในค าสั่งทราบ จากนั้น 
ฝ่ายเลขานุการจะจัดท าหนังสือถึงผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ขอรายชื่อ
อนุกรรมการเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผังกระบวนกำร 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
เมื่ออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
อ านวยการฯ และที่ประชุมประสานงานบริหาร
เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายต่าง ๆ แล้ว จัดท าหนังสือถึงผู้บริหารที่ได้
มอบหมายให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการ  
เพ่ือขอรายชื่ออนุกรรมการแต่ละฝ่าย 

 
 

2 เสนอหนังสือถึงผู้บริหารโดยหัวหน้าส่วนสารบรรณ
และนิติการลงนามในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการฯ และจัดส่งไปยัง
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 

 

3 รวบรวมรายชื่ออนุกรรมการแต่ละฝ่าย ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

 

4 น าร่างค าสั่งแต่งตั้งส่งงานนิติการตรวจสอบรูปแบบ 
 
 

 

5 เมื่องานนิติการตรวจสอบรูปแบบแล้ว ส่งให้งาน
จัดเก็บเอกสารพิสูจน์อักษร ก่อนเสนออธิการบดี 
ลงนาม 

 

6 เสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
 
 
 

 

ค าสั่งคณะกรรมการ
อ านวยการฯ 

A 

จัดท าหนังสือถึง 
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 

เสนอลงนามในหนังสือถึงผู้บริหาร 

เสนออธิการบดีลงนาม 

ส่งงานนิติการตรวจสอบรูปแบบค าสั่ง 

จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้ง 

ส่งงานจัดเก็บเอกสารพิสูจน์อักษร 
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ล ำดับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผังกระบวนกำร 
 
 
 
7 

 
 
 
หลังจากท่ีอธิการบดีลงนามแล้ว ส่งให้งานจัดเก็บ
เอกสารออกเลขท่ีค าสั่ง พร้อมแจ้งเวียนให้
อนุกรรมการทราบ และจัดเก็บต้นฉบับ  

 

 
8 

 
จัดเก็บต้นเรื่องพร้อมส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง เข้าแฟ้ม
ไว้เพ่ือสืบค้นและอ้างอิง 
 

 
 

 

หน้ำทีข่องคณะอนุกรรมกำรแต่ละฝ่ำย 

 1. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร (รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำควำมเป็นสำกล เป็น 
ประธำน) โดยฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ออกหนังสือกราบบังคมทูลเชิญองค์ประธานในพิธี 
 2) ประสานงานกับส านักพระราชวัง ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และล าดับพิธี 
 3) ประสานงานกับกองพระราชพิธีฯ เกี่ยวกับก าหนดการเสด็จพระราชด าเนิน 
 4) ประสานงานเกี่ยวกับการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 5) ประสานงานกับส านักราชเลขาธิการเกี่ยวกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ค ากราบบังคมทูล 
รายงานพระราโชวาท ค าประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งจัดท าร่างก าหนดการค ากราบบังคมทูล และค ากล่าวต่าง ๆ 
ในพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม 
 6) ประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ และราชองครักษ์
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ 
 7) จัดท าหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 8) จัดเตรียมและก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีสงฆ์ โดยประสานกับส านักพระราชวัง และกรมการ
ศาสนา รวมทั้งเตรียมนิมนต์พระสงฆ์เพ่ือเจริญพระพุทธมนต์ในพิธี 
 9) จัดวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับใช้ในพิธีการ ครุยดุษฎีบัณฑิต ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร  
ครุยคณาจารย์ ฯลฯ 
 10) จัดเตรียมและก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยมและจัดพิธีมอบ 
 11) ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และฝึกซ้อมบุคลากร ปฏิบัติ
ตามแบบพิธีการ 
 12) ประสานงานกับฝ่ายฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิตในการน าข้อมูลมาจัดเตรียม เพ่ือการ
พระราชทานปริญญาบัตร 
 13) ประสานงานการขานชื่อบัณฑิต 
 14) ประสานงานการรับพระราโชวาท จัดพิมพ์และจัดแจก 
 15) จัดแถวรับเสด็จฯ เตรียมรับเสด็จฯ องค์ประธานฯ  
 16) ก าหนดที่นั่งและต้อนรับผู้ตามเสด็จฯ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เกี่ยวข้อง 
 17) จัดบริการเครื่องดื่มแก่ผู้ตามเสด็จฯ และเจ้าหน้าที่ ศรภ. บนเวที รวมทั้งประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังเก่ียวกับการจัดพระสุธารสถวาย 

A 

ส่งงานจัดเก็บเอกสาร 
ออกเลขที/่ แจ้งเวียน/ จัดเก็บต้นฉบับค าสั่ง 

เก็บต้นเรื่อง
เข้าแฟ้ม 
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 18) เสนอขอแต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามความ
จ าเป็น 
 19) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 และหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการของฝ่าย ได้แก่ ส่วนส่งเสริมวิชำกำร 

 2. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ สวัสดิกำรและของที่ระลึก (รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
เป็น ประธำน) โดยฝ่ายต้อนรับ สวัสดิการและของที่ระลึก มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของคณะกรรมการอ านวยการ 
 2) ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการประชุมตรวจพื้นที่ 
 3) วางแผนการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองบัณฑิตและผู้มาร่วมพิธีที่อยู่ภายนอก
อาคารสุรพัฒน์ 2 
 4) จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ในช่วงการฝึกซ้อมและ  
ในวันพิธี และประสานงานกับฝ่ายพิธีการเกี่ยวกับการจัดเตรียมและจัดบริการเครื่องดื่มแก่พระสงฆ์ องคมนตรี  
ผู้ตามเสด็จฯ ศรภ. บนเวที 
 5) รับฝากสิ่งของผู้เข้าร่วมพิธีและบัณฑิต รวมทั้งก าหนดวิธีการ ขั้นตอนการรับฝาก และการจ่าย
สิ่งของคืนแก่ผู้เข้าร่วมพิธีและบัณฑิตในอาคารสุรพัฒน์ 2 
 6) จัดเตรียมและรับผิดชอบการจ าหน่ายของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยฯ 
 7) เสนอขอแต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
 8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 และหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการของฝ่าย ได้แก่ ส่วนสำรบรรณและนิติกำร 

 3. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่และรักษำควำมปลอดภัย (รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงินและ
บริหำรทั่วไป เป็น ประธำน) โดยฝ่ายอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านอาคารสถานที่ 

(1) จัดเตรียมสถานที่ฝึกซ้อมและสถานที่จัดพิธี จัดท าผังของสถานที่ทั้งบนเวที บริเวณในและ
นอกห้องประชุม ก าหนดต าแหน่งที่ตั้งของจุดงานส าคัญ ๆ โดยประสานกับฝ่ายฝึกซ้อมและ
จัดแถวบัณฑิต และแจ้งฝ่ายต่าง ๆ ทราบ 

(2) ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของจังหวัดเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้าชั่วคราว และเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

(3) ตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร จัดท าป้ายต่าง ๆ บอกทางและจัดเตรียม
สถานที่ รวมทั้งจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 

(4) จัดเตรียมหน่วยเฉพาะกิจเร่งด่วนในเช้าวันพิธี เพ่ือท าความสะอาดบริเวณ หลังจากมีการ
ตกแต่งซุ้มต่าง ๆ 

(5) จัดสถานที่จอดรถและท าบัตรจอดรถ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ จัดท าผังระบบจราจร  
เข้า-ออกในบริเวณพิธี จัดบริการยานพาหนะในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ 

(6) จัดเตรียม ติดตั้ง และควบคุมระบบแสง และไฟฟ้า 
(7) ประสานกับฝ่ายต้อนรับ สวัสดิการ และของที่ระลึก ในการจัดรถรับ-ส่งแขกระดับผู้ใหญ่ที่จะ

เข้ามาร่วมในพิธี 
(8) ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต้อง

ใช้รถในวันพิธี 
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 2) ด้านการรักษาความปลอดภัย 
(1) จัดส่งค าสั่งบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ส่งมอบแก่ ศรภ. 
(2) ประสานงานกับส่วนประชาสมัพันธ์ในการตรวจสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพของช่างภาพ และสื่อมวลชน 
(3) จัดท าเครื่องหมายบอกฝ่าย ส่งรายชื่อ และภาพถ่ายของผู้ที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ประทับ และ

ตัวอย่างเครื่องหมายบอกฝ่ายให้กับ ศรภ. 
(4) จัดท าแผนรักษาความปลอดภัย จัดรักษาความปลอดภัยในวันฝึกซ้อม วันพิธีฯ และตลอด

ช่วงเวลาประทับแรม (ถ้ามี) รวมทั้งประสานงานกับ ศรภ. ทหาร และต ารวจ 
(5) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของ วัสดุต่าง ๆ บุคคล และยานพาหนะที่เข้า – ออก ในบริเวณงาน 

ดูแลและควบคุมใบปลิว และสิ่งตีพิมพ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
(6) ตรวจความเรียบร้อยของบัณฑิต ผู้ปฏิบัติงานและแขกรับเชิญก่อนเข้าอาคารสุรพัฒน์ 2 

 3) เสนอขอแต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
 4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 และหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการของฝ่าย ได้แก่ ส่วนอำคำรสถำนที่ 

 4. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต (รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษย์
เก่ำสัมพันธ์ เป็น ประธำน) โดยฝ่ายฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2) จัดท าข้อมูลค าแนะน าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้
บัณฑิตทราบ 
 3) จัดเตรียมรายชื่อบัณฑิต รับรายงานตัวบัณฑิตในวันฝึกซ้อม จัดท ารายชื่อบัณฑิตที่ผ่านการ
ฝึกซ้อมและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประสานรายชื่อบัณฑิตกับฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร  
แจกเข็มวิทยฐานะแก่บัณฑิต และประสานงานการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตกับสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 
 4) จัดเตรียมพิธีการ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จัดแถวบัณฑิต ตรวจเครื่องแต่งกายบัณฑิตและ  
จัดบัณฑิตเข้าที่นั่ง จัดแถวบัณฑิตส่งเสด็จฯ 
 5) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่คณะอนุกรรมการตลอดการฝึกซ้อม และจัดเตรียมน้ าดื่ม 
ส าหรับบัณฑิตและนักศึกษาที่รับ-ส่งเสด็จฯ 
 6) จัดเตรียมนักศึกษารับ-ส่งเสด็จฯ เตรียมยานพาหนะรับ-ส่งนักศึกษา และเตรียมยานพาหนะ 
รับ-ส่งบัณฑิตไปยังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
 7) จัดท าตารางการฝึกซ้อมบัณฑิต จัดเตรียมปกปริญญาบัตรในการฝึกซ้อมและฝึกซ้อมบัณฑิต
ตามล าดับขัน้ตอนพิธีการ 
 8) เสนอขอแต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
 9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 และหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการของฝ่าย ได้แก่ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 

 5. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ (รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพย์สินและวิสำหกิจ เป็น ประธำน)  
โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ประชาสัมพันธ์ก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้ทราบอย่างกว้างขวาง โดยผ่าน
สื่อมวลชนทุกแขนง 
 2) จัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ ข่าวแจก และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
 3) เชิญสื่อมวลชนร่วมท าข่าวในพิธีและจัดหน่วยประสานงานสื่อมวลชนในวันพิธี 
 4) จัดหน่วยประกาศสาธารณะในบริเวณงาน เพ่ือแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์แก่บัณฑิตและผู้มาร่วมงาน 
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 5) บันทึกเหตุการณ์และภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ในพิธี 
 6) จัดท าและส่งบัตรเชิญให้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมพิธี 
 7) จัดเตรียมข้อมูล จ านวน และรายนามแขกรับเชิญที่ตอบรับ และแจ้งให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 8) จัดตั้งกองอ านวยการ ก าหนดขั้นตอนและวิธีการประสานงานระหว่างกองอ านวยการกับ
หน่วยงานภายในและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันซ้อมใหญ่และในวันพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 9) เสนอขอแต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
 10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 และหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการของฝ่าย ได้แก่ ส่วนประชำสัมพันธ์ 

 6. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกำรแพทย์และสำธำรณสุข (รองคณบดีฝ่ำยบริกำรทำงกำรแพทย์ ส ำนัก
วิชำแพทยศำสตร์ เป็น ประธำน) โดยฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาล ยา รถพยาบาล รถเข็น และเจ้าหน้าที่ดูแลบัณฑิตและญาติที่มี
ความผิดปกติทางร่างกาย 
 2) คัดกรองไข้หวัดใหญ่ของบัณฑิตและเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานภายในอาคารสุรพัฒน์ 2 ในวัน
ฝึกซ้อมและวันพิธีฯ 
 3) ดูแลและตรวจสอบอาหารของบัณฑิตในวันฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 4) ประสานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ กรณีที่มีความจ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยที่มีความ
ต้องการการรักษาพยาบาลเป็นการเฉพาะ 
 5) เสนอขอแต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 และหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการของฝ่าย ได้แก่ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 7. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมปริญญำบัตร (ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรกำรศึกษำ เป็น ประธำน)  
โดยฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) จัดเตรียมปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 2) จัดท าเหรียญรางวัล เข็มทองค า ส าหรับผู้ได้คะแนนยอดเยี่ยม (ถ้ามี) ในแต่ละสาขาวิชา รวมทั้ง
เข็มวิทยฐานะให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน 
 3) จัดเตรียมและคัดเลือกบุคลากรเชิญปริญญาบัตร 
 4) ประสานงานกับฝ่ายฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต เพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อบัณฑิต ส าหรับการเบิกตัว
บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 5) จัดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดคณาจารย์ขานชื่อบัณฑิต การจัดเตรียมบัญชีรายชื่อส าหรับผู้ขาน
ชื่อและประสานงานการขานชื่อบัณฑิต 
 6) ประสานงานกับฝ่ายพิธีการเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 7) ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัยในการจัดเตรียมผังที่นั่ง 
 8) จัดเตรียมการรับรายงานตัวบัณฑิต โดยประสานกับฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ เรื่อง
การขอข้อมูลการหางานของบัณฑิต 
 9) จัดเตรียมการประสานกับบัณฑิต หลังจากเสร็จพิธี ในกรณีปริญญาบัตรสลับกัน 
 10) เสนอขอแต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
 11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 และหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการของฝ่าย ได้แก่ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 
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 8. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็น 
ประธำน) โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) วางแผนและจัดการให้บริการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามความต้องการของ
ฝ่ายต่าง ๆ 
 2) จัดเตรียมระบบสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องพิมพ์ประจ าห้องประทับ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และสุรสัมมนาคาร (หากจ าเป็น) 
 3) จัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารเพ่ือให้บริการการติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในช่วงระหว่าง  
วันซ้อมใหญ่และวันพิธีฯ 
 4) ประสานงานบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย เพ่ือตรวจสอบระดับ
สัญญาณโทรศัพท์ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระหว่างวันซ้อมใหญ่
และวันพิธีฯ 
 5) เสนอขอแต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 และหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการของฝ่าย ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 9. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ (ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ เป็น 
ประธำน) โดยฝ่ายสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) วางแผนและจัดเตรียมระบบเสียงและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับงานพิธีภายในอาคารสุรพัฒน์ 2 
 2) จัดเตรียมและดูแลระบบกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายนอกอาคารสุรพัฒน์ 2 และ
โดยรอบบริเวณงานพิธี 
 3) เสนอขอแต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
 4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 และหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการของฝ่าย ได้แก่ ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 

 10. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยบันทึกและถ่ำยทอดสัญญำณภำพและเสียง (ผู้อ ำนวยกำรศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ เป็น ประธำน) โดยฝ่ายบันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงจากอาคารพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผ่านระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด ไปยังบริเวณเต็นท์ผู้ปกครองภายนอกอาคารพระราชพิธี อาคารส านักงานกลุ่มอาคารหอพัก
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และระบบอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
 2) ถ่ายทอดสดสัญญาณเสียงผ่านคลื่นความถี่วิทยุ เพ่ือเผยแพร่พระราชพิธีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 3) บันทึกเทปโทรทัศน์และถ่ายท าพระราชพิธีฯ ภายในอาคารและภายนอกอาคาร เพ่ือ
ถ่ายทอดสด และเพ่ือน ามาล าดับภาพและเสียงส าหรับจัดท าวีดิทัศน์และเพ่ือเก็บเป็นภาพกิจกรรมประจ าปี 
 4) ถ่ายภาพนิ่ งภายในอาคารและภายนอกอาคารเพ่ือเก็บเป็นภาพกิจกรรมประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 
 5) ตรวจสอบระบบสัญญาณภาพและเสียงในห้องทรงพระส าราญภายในอาคารสุรพัฒน์ 2 
 6) บริการระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด ส าหรับสื่อมวลชนและสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเพ่ือแจ้ง
ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 7) เสนอขอแต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
 8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 และหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการของฝ่าย ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
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 11) คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสิทธิประโยชน์ (รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพย์สินและวิสำหกิจ เป็น ประธำน)  
โดยฝ่ายสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ก าหนดประเภท ชนิด เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
 2) จัดหาผู้รับสิทธิประโยชน์ 
 3) คุ้มครองผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ 
 4) เสนอขอแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อด าเนินการตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 
 5) เสนอขอแต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามความ
จ าเป็น 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 และหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการของฝ่าย ได้แก่ ส่วนบริหำรสินทรัพย์ สมำคมเทคโนโลยีสุรนำรี 
และส่วนกำรเงินและบัญชี ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของงบประมาณ 
 นอกจากฝ่ายหลักทั้ง 11 ฝ่ายแล้ว ในบางปีการศึกษาอาจมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่าย 
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การทูลเชิญเสด็จฯ เปิดอาคารที่สร้างใหม่ เป็นต้น 
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บทที่ 4 
คณะท ำงำนในคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 

 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่หลักของแต่ละฝ่าย  
ยังสามารถขอแต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น ได้  
โดยฝ่ายที่ขอแต่งตั้งคณะท างานเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ 

 1. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ สวัสดิกำรและของท่ีระลึก ขอแต่งตั้งคณะท างาน ดังนี้ 
  1) คณะท ำงำนจัดพิธีมอบครุยวิทยฐำนะปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
จัดงำนแสดงควำมยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับเข็มกิตติกำรทองค ำ  มีหน้าที่เตรียมการและ
ด าเนินงานพิธีมอบครุยวิทยฐานะปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและด าเนินงานการจัดงานแสดง
ความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ที่ได้รับเข็มกิตติการทองค า โดยหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะท างาน ได้แก่ ส่วนทรัพยำกรบุคคล 
  2) คณะท ำงำนรับฝำกสิ่งของ และประสำนกำรจัดรถรับส่งคณำจำรย์ มีหน้าที่รับฝากสิ่งของแขก
รับเชิญ ผู้ปฏิบัติงาน คณาจารย์ และบัณฑิต และประสานการจัดรถรับส่งคณาจารย์เพ่ือเข้าร่วมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ได้แก่ ส่วนสำรบรรณและนิติกำร 
  3) คณะท ำงำนจ ำหน่ำยของที่ระลึก มีหน้าที่จ าหน่ายของที่ระลึกให้แก่ผู้มาร่วมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ได้แก่ ส่วนพัสดุ 
  4) คณะท ำงำนบริกำรชุดครุยคณำจำรย์ มีหน้าที่ให้บริการชุดครุยส าหรับคณาจารย์ที่มาร่วมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร โดยหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ได้แก่ ส่วนพัสดุ 
  5) คณะท ำงำนต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปกครองบัณฑิตและผู้มำร่วมพิธี  มีหน้าที่
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองบัณฑิตและผู้มา ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่อยู่ภายนอก
อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ได้แก่ ส่วนกำรเงินและบัญชี 

 2. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่และรักษำควำมปลอดภัย ขอแต่งตั้งคณะท างาน ดังนี้ 
  1) คณะท ำงำนฝ่ำยอำคำรสถำนที่ มีหน้าที ่

(1) จัดเตรียมสถานที่ฝึกซ้อมและสถานที่จัดพิธี จัดท าผังของสถานที่ทั้งบนเวที  บริเวณในและ
นอกห้องประชุม 

(2) ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของจังหวัด เกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้าและเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง จัดเตรียม ติดตั้ง และควบคุมระบบแสงและไฟฟ้า 

(3) ตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร จัดท าป้ายบอกทาง และจัดเตรียมสถานที่ 
รวมทั้งจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 

(4) จัดเตรียมหน่วยเฉพาะกิจเร่งด่วนในเช้าวันพิธี เพ่ือท าความสะอาดบริเวณ หลังจากมีการ
ตกแต่งซุ้มต่าง ๆ 

  2) คณะท ำงำนฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัยและยำนพำหนะ มีหน้าที ่
(1) จัดส่งค าสั่งบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ส่งมอบแก่ ศรภ. 
(2) ประสานกับส่วนประชาสัมพันธ์ในการตรวจสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพของช่างภาพ และ

สื่อมวลชน 
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(3) จัดท าเครื่องหมายบอกฝ่าย ส่งรายชื่อ และภาพถ่ายของผู้ที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ประทับ และ
ตัวอย่างเครื่องหมายบอกฝ่ายให้กับ ศรภ. 

(4) จัดท าแผนรักษาความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยในวันฝึกซ้อม วันพิธีฯ และตลอด
ช่วงเวลาประทับแรม (ถ้ามี) รวมทั้งประสานกับ ศรภ. ทหาร และต ารวจ 

(5) จัดท าผังระบบจราจรเข้า-ออกในบริเวณพิธี จัดบริการยานพาหนะในการปฏิบัติงานของฝ่าย
ต่าง ๆ และท าการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงรถขบวนเสด็จ 

(6) จัดสถานที่จอดรถและท าบัตรจอดรถ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
(7) ดูแลตรวจสิ่งของ วัสดุต่าง ๆ บุคคล และยานพาหนะที่เข้า-ออกในบริเวณงาน ดูแลและ

ควบคุมใบปลิว และสิ่งตีพิมพ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
(8) ตรวจความเรียบร้อยของบัณฑิต ผู้ปฏิบัติงานและแขกรับเชิญก่อนเข้าอาคารสุรพัฒน์ ๒ 
(9) ประสานกับฝ่ายต้อนรับ สวัสดิการ และของที่ระลึก ในการจัดเตรียมรถรับ-ส่งแขกระดับ

ผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาร่วมในพิธี 
(10) ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็น 

ต้องใช้รถในวันพิธี 
โดยหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างานทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ ส่วนอำคำรสถำนที่ 

 3. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต ขอแต่งตั้งคณะท างาน ดังนี้ 
 1) คณะท ำงำนฝ่ำยจัดท ำข้อมูลค ำแนะน ำพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรเผยแพร่ในเว็บไซต์ และ
สื่อสังคมอ่ืน ๆ มีหน้าที่จัดท าข้อมูลค าแนะน าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยให้บัณฑิตทราบ 
 2) คณะท ำงำนฝ่ำยรับรำยงำนตัวบัณฑิต มีหน้าที่จัดเตรียมรายชื่อบัณฑิต รับรายงานตัวบัณฑิต 
ในวันฝึกซ้อม จัดท ารายชื่อบัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประสานรายชื่อ
บัณฑิตกับฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร แจกเข็มวิทยฐานะแก่บัณฑิต และประสานงานการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตกับ
สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 
 3) คณะท ำงำนฝ่ำยจัดแถวบัณฑิต ตรวจเครื่องแต่งกำยบัณฑิต และจัดพิธีกำร ณ ลำนอนุสำวรีย์
ท้ำวสุรนำรี มีหน้าที่จัดเตรียมพิธีการ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จัดแถวบัณฑิต ตรวจเครื่องแต่งกายบัณฑิต
และจัดบัณฑิตเข้าท่ีนั่ง จัดแถวบัณฑิตส่งเสด็จ 
 4) คณะท ำงำนฝ่ำยเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม มีหน้าที่จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่
คณะท างานตลอดการฝึกซ้อม และจัดเตรียมน้ าดื่ม ส าหรับบัณฑิตและนักศึกษาที่รับ – ส่งเสด็จฯ 
 5) คณะท ำงำนฝ่ำยจัดนักศึกษำรับ - ส่งเสด็จฯ และจัดเตรียมยำนพำหนะ มีหน้าที่จัดเตรียม
นักศึกษารับ – ส่งเสด็จฯ เตรียมยานพาหนะรับ – ส่งนักศึกษา และเตรียมยานพาหนะรับ – ส่งบัณฑิตไปยัง 
ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
 6) คณะท ำงำนฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิต มีหน้าที่จัดท าตารางการฝึกซ้อมบัณฑิต จัดเตรียมปกปริญญาบัตร 
ในการฝึกซ้อม และฝึกซอ้มบัณฑิตตามล าดับขั้นตอนพิธีการ 
 7) คณะท ำงำนฝ่ำยจัดท ำวีดิทัศน์ขั้นตอนกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มีหน้าที่จัดท า 
วีดิทัศน์ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

โดยหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างานทั้ง 7 ฝ่าย ได้แก่ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ 
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 หลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไปเรียบร้อยแล้ว 
ฝ่ายที่ประสงค์จะแต่งตั้งคณะท างานจะส่งรายชื่อคณะท างานในฝ่ายมายังส่วนสารบรรณและนิติการ เพ่ือจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผังกระบวนกำร 
 
 
 
1 

 
 
 
หน่วยงานที่ประสงค์จะแต่งตั้งคณะท างาน 
ส่งรายชื่อให้ส่วนสารบรรรและนิติการ 
 

 

2 จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 
 

 

3 น าร่างค าสั่งแต่งตั้งส่งงานนิติการตรวจสอบรูปแบบ 
 
 

 

4 เมื่องานนิติการตรวจสอบรูปแบบแล้ว 
ส่งให้งานจัดเก็บเอกสารพิสูจน์อักษร 
ก่อนเสนอรองอธิการบดีลงนาม 

 

5 เสนอรองอธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
 

 

6 หลังจากท่ีรองอธิการบดีลงนามแล้ว ส่งให้งาน
จัดเก็บเอกสารออกเลขท่ีค าสั่ง พร้อมแจ้งเวียนให้
คณะท างานทราบ และจัดเก็บต้นฉบับ  

 

7 จัดเก็บต้นเรื่องพร้อมส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง เข้าแฟ้ม
ไว้เพ่ือสืบค้นและอ้างอิง 

 
 
 

 

เริ่มต้น 

หน่วยงานส่งรายชื่อคณะท างาน 

จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้ง 

ส่งงานนิติการตรวจสอบรูปแบบค าสั่ง 

ส่งงานจัดเก็บเอกสารพิสูจน์อักษร 

เสนอรองอธิการบดีลงนาม 

ส่งงานจัดเก็บเอกสาร 
ออกเลขที/่ แจ้งเวียน/ จัดเก็บต้นฉบับค าสั่ง 

เก็บต้นเรื่องเข้าแฟ้ม 



คู่มือส าหรับฝ่ายเลขานุการ พิธีพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี หน้า 19 

บทที่ 5 
ก ำหนดกำรฝึกซ้อมและกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

 
 หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือขอให้กรมราชเลขานุการในพระองค์ น าความกราบบังคมทูล 
พระกรุณา ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย   
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกรมราชเลขานุการในพระองค์ได้น าความกราบ 
บังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พร้อมก าหนดวันพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 ฝ่ายเลขานุการจะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผังกระบวนกำร 
1 เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พร้อม
ก าหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 

2 ประสานงานกับฝ่ายฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต
เกี่ยวกับรายละเอียดการฝึกซ้อม เพ่ือจัดท า
ระเบียบวาระการประชุม 

 

3 เสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการฯ เพ่ือพิจารณาร่างประกาศก าหนดการ
ฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

 

4 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ เห็นชอบ
ตามท่ีเสนอ จัดท าร่างประกาศก าหนดการฝึกซ้อม
และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

5 น าร่างประกาศส่งงานนิติการตรวจสอบรูปแบบ 
 
 

 

6 เมื่องานนิติการตรวจสอบรูปแบบแล้ว ส่งให้งาน
จัดเก็บเอกสารพิสูจน์อักษรฉบับภาษาไทย และ 
ขอความอนุเคราะห์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  
ประมูลศุข พิสูจน์อักษรฉบับภาษาอังกฤษ ก่อน
เสนออธิการบดีลงนาม 

 
 
 
 
 
 
 

 

ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ 

A 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ 

ส่งงานนิติการตรวจสอบรูปแบบประกาศ 

จัดท าร่างประกาศ 

ส่งงานจัดเก็บเอกสารพิสูจน์อักษร 

จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
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ล ำดับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผังกระบวนกำร 
 
 
 
7 

 
 
 
เสนออธิการบดีลงนามในประกาศก าหนดการ
ฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 

8 หลังจากท่ีอธิการบดีลงนามแล้ว ส่งให้งานจัดเก็บ
เอกสารลงวันที่ในประกาศ พร้อมแจ้งเวียนให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ และจัดเก็บ
ต้นฉบับ  

 

9 ฝ่ายเลขานุการจัดท าหนังสือแจ้งเวียนประกาศทั้ง
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
คณะอนุกรรมการทุกฝ่ายทราบ 

 

10 จัดเก็บต้นเรื่องพร้อมส าเนาประกาศ เข้าแฟ้มไว้
เพ่ือสืบค้นและอ้างอิง 

 
 

 

 
 
  

เสนออธิการบดีลงนาม 

A 

ส่งงานจัดเก็บเอกสาร 
ลงวันที/่ แจ้งเวียน/ จัดเก็บต้นฉบับค าสั่ง 

แจ้งเวียนคณะอนุกรรมการทุกฝ่าย 

เก็บต้นเรื่อง
เข้าแฟ้ม 
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บทที่ 6 
งบประมำณส ำหรับพิธพีระรำชทำนปริญญำบัตร 

 
 การก าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
และจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณของทุกปีเช่นกัน ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่าย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นปีการศึกษาท่ีแล้ว และการเตรียมการในรุ่นปีการศึกษาปัจจุบัน  

 ส่วนสารบรรณและนิติการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่ดูแล ประสานงาน และขออนุมัติ เบิกจ่าย
งบประมาณการจัดกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผังกระบวนกำร 
 
 
 
1 

 
 
 
ฝ่ายเลขานุการจัดท าหนังสือถึงผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการ เพ่ือ
ขอให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
พร้อมบันทึกค าของบประมาณ ลงในระบบ PBM 

 
 

2 ประสานหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการของแต่ละ
ฝ่ายให้บันทึกค าของบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

3 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดยส่วน
แผนงานจะด าเนินการตามแผนการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี และแจ้งผลการพิจารณาให้
หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ 

 

4 เมื่อมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณและแจ้งผล
การพิจารณาให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ ฝ่าย
เลขานุการจะจัดท าหนังสือถึงผู้บริหารที่ได้
มอบหมายให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดส่ง
รายละเอียดงบประมาณภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

5 จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย พร้อมแนบรายละเอียดงบประมาณ
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

 

6 จัดท าหนังสือแจ้งงบประมาณไปยัง
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

 

7 จัดเก็บต้นเรื่องพร้อมส าเนาหนังสือขออนุมัติ
เบิกจ่ายงบประมาณ เข้าแฟ้มไว้เพ่ือสืบค้นและ
อ้างอิง 

 
 

 

ค าสั่งคณะกรรมการ 
อ านวยการฯ 

จัดท าหนังสือถึงผู้บริหาร 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ประสานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

ประสานส่วนแผนงาน 

จัดท าหนังสือขอให้ส่งรายละเอียด
งบประมาณ 

จัดท าหนังสือแจ้งงบประมาณ 

เก็บเรื่อง 
เข้าแฟ้ม 

จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 1. จัดท ำหนังสือถึงผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำย 
  เมื่อมหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฯ ประกอบกับ มหาวิทยาลัยได้เริ่ม
กระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ โดยในการด าเนินการต้องมีการจัดท าแผนงาน/
โครงการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะจัดท าหนังสือถึงผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการ เพ่ือขอให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พร้อมบันทึก 
ค าของบประมาณ ลงในระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการและระบบงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(Project-Based Management : PBM) 

  ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ 

ล ำดับ ฝ่ำย ประธำน 
1 พิธีการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล 
2 ต้อนรับ สวัสดิการ และของที่ระลึก รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
3 อาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย  รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 
4 ฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
5 ประชาสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 
6 การแพทย์และสาธารณสุข รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
7 จัดเตรียมปริญญาบัตร ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 
8 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
9 สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
10 บันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
11 สิทธิประโยชน์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 

 2. ประสำนฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำร 
  หลังจากจัดส่งหนังสือถึงผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายแล้ว จะต้องประสานหน่วยงานที่เป็นฝ่าย
เลขานุการของแต่ละฝ่ายให้บันทึกค าของบประมาณลงในระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการและระบบงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Project-Based Management : PBM) โดยให้ประสานงานกับงานวิเคราะห์
งบประมาณ ส่วนแผนงาน โทรศัพท์  4057  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  หน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ 

ล ำดับ ฝ่ำย ฝ่ำยเลขำนุกำร 
1 พิธีการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
2 ต้อนรับ สวัสดิการ และของที่ระลึก ส่วนสารบรรณและนิติการ 
3 อาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย  ส่วนอาคารสถานที่ 
4 ฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต ส่วนกิจการนักศึกษา 
5 ประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ 
6 การแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
7 จัดเตรียมปริญญาบัตร ศูนย์บริการการศึกษา 
8 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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ล ำดับ ฝ่ำย ฝ่ำยเลขำนุกำร 
9 สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 
10 บันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
11 สิทธิประโยชน์ ส่วนบริหารสินทรัพย์ และสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 

 3. ประสำนส่วนแผนงำน 
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดยส่วนแผนงานจะก าหนดระยะเวลาในการบันทึกค าขอ
งบประมาณและการพิจารณาค าของบประมาณ ซึ่งส่วนสารบรรณและนิติการมีหน้าที่ในการพิจารณาค าขอ
งบประมาณของหน่วยงานย่อยในเบื้องต้น และรวบรวมงบประมาณส าหรับพิธีพระราชทานปริญญบัตรทั้งหมด
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามแผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปี และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ทั้งนี้ 
อาจมีการพิจารณาหลายครั้ง หรืออาจมีการปรับลดตามความเหมาะสม ในขั้นตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงและ
แก้ไขค าของบประมาณ ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจะต้องประสานกับหน่วยงานย่อยและส่วนแผนงานพร้อม ๆ กัน 

 4. จัดท ำหนังสือขอให้ส่งรำยละเอียดงบประมำณ 
  เมื่อมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณและแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ ฝ่าย
เลขานุการจะต้องจัดท าหนังสือถึงผู้บริหารที่ได้มอบหมายให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดส่งรายละเอียด
งบประมาณภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 5. จัดท ำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ำยงบประมำณ 
  เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนด ฝ่ายเลขานุการจะจัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย พร้อมแนบรายละเอียดงบประมาณของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และส่งให้ส่วนการเงินและ
บัญชีตรวจสอบงบประมาณ ก่อนเสนออธิการบดีอนุมัติ 

 6. จัดท ำหนังสือแจ้งงบประมำณ 
  หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะต้องจัดท าหนังสือ
แจ้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานไปยังฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
โดยประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จะเป็นผู้สั่งการให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการยืมเงินทดรองจ่ายหรือ
เงินสดย่อยของแต่ละฝ่าย โดยประสานตรวจสอบงบประมาณท่ีส่วนการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 4099 

 7. จัดเก็บเอกสำร 
  จัดเก็บตน้เรื่องพร้อมส าเนาหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ เข้าแฟ้มไว้เพ่ือสืบค้นและอ้างอิง 
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บทที่ 7 
กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 

 
 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไม่มีการก าหนดแผนการประชุม 
ที่แน่นอน เนื่องจากต้องรอหนังสือแจ้งก าหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรจากกรมราชเลขาธิการในพระองค์ 
แต่ในบางปีที่หนังสือแจ้งล่าช้า อาจมีการจัดประชุมเตรียมการก่อนได้ โดยส่วนใหญ่จะจัดประชุมครั้งแรก
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแล้ว 
 ส่วนสารบรรณและนิติการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ หัวหน้างานประชุมและช่วยนักบริหาร  และเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป งานประชุมและช่วยนักบริหาร 2 คน มีหน้าที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ 
โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผังกระบวนกำร 
 กำรเตรียมกำรก่อนกำรประชุม  
1 - ตรวจสอบวันและเวลาของผู้เข้าประชุม 

- และสถานที่ประชุมประสานก าหนดวัน เวลา  
- จัดท าหนังสือเชิญประชุม 

 

2 - ด าเนินการจองห้องประชุมในระบบ E-booking  
- ด าเนินการจองการใช้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
- ด าเนินการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม 
- ด าเนินการจองงบประมาณในระบบบริหารการคลัง 

 

3 - จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
- จัดท าระเบียบวาระการประชุมในระบบ  
 E-meeting 

 

4 - จัดท าใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม   
 

 กำรเตรียมกำรระหว่ำงกำรประชุม  
5 - จัดเตรียมเอกสารรายชื่อผู้เข้าประชุมส าหรับ

ลงทะเบียนที่หน้าห้องประชุม พร้อมอ านวย
ความสะดวก ในเรื่องต่าง ๆ แก่ผู้เข้าประชุม  

- ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้อง
น าเสนอวาระ  

- จดบันทึกการประชุม บันทึกเทป ประสานงาน 
และอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ภายใน
ห้องประชุม  

- ดูแลการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
พร้อมทั้งอาหารกลางวัน (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าหนังสือ 
เชิญประชุม 

จองห้องประชุม/ จองสื่อ-โสต/
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 

จัดท าระเบียบวาระการประชุม 

จัดท าใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม 

จัดการประชุม 

A 
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ล ำดับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผังกระบวนกำร 
  

กำรเตรียมกำรหลังกำรประชุม 
 

6 - จัดท ารายงานการประชุม 
- ตรวจสอบรายงานการประชุม 
- จัดท าหนังสือรับรองรายงานการประชุม 

 
 
 

7 - รวบรวมแบบตอบรับรอง รายงานการประชุม 
- สรุปผลการรับรองรายงานการประชุม 
- แก้ไขรายงานการประชุม )ถ้ามี(  

 
 
 

8 - เก็บเอกสารการประชุม 
 เข้าแฟ้ม 

 
 
 

 

รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1. กำรเตรียมกำรก่อนกำรประชุม 

 1) ตรวจสอบก ำหนดวันและเวลำ 
  การจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไม่มีการก าหนดแผนการจัด
ประชุมที่แน่นอน เมื่อทราบก าหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายเลขานุการจะท าการตรวจสอบวันและเวลา
ในการจัดประชุม โดยตรวจสอบจากตารางนัดหมายของอธิการบดีและรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลฝ่ายเลขานุการ
เป็นหลัก รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ของผู้บริหารส่วนใหญ่ 
 2) วัน เวลำ และสถำนที่ประชุม 
  การประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ จะก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือทราบก าหนดวันพระราชทาน
ปริญญาบัตรแล้ว โดยส่วนใหญ่จะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 09.30 น. หรือ 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 
อาคารบริหาร และห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีกรรมการจากสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมประชุมด้วย 
 3) บันทึกกำรขอใช้ห้องประชุม 
  เมื่อก าหนดวันและเวลาประชุมแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะบันทึกการขอใช้ห้องประชุมลงใน  
“ระบบ E-booking” โดยขอใช้ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร และห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน 
มทส. – กทม. ส าหรับกรรมการจากสถาบันการบินพลเรือน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบั ติงานอยู่  
ณ กรุงเทพมหานครในวันที่ก าหนดให้มีการประชุม ทั้งนี้ ต้องระบุในช่องหมายเหตุด้วยว่ามีการประชุมสอง
ทางผ่านจอภาพ 
 4) บันทึกกำรขอใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
  เมื่อบันทึกการขอใช้ห้องประชุมแล้ว ต้องท าการบันทึกการขอใช้โสตทัศนูปกรณ์ใน “ระบบใช้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” ด้วย พร้อมระบุในช่องหมายเหตุด้วยว่ามีการประชุม 
สองทางผ่านจอภาพ 
 5) ก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุม 
 การประชุมในครั้งแรกของทุกปีจะก าหนดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งก่อน
หน้านั้นฝ่ายเลขานุการจะเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฯ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานในบาง
ฝ่ายไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานแต่ละฝ่ายได้มีการประชุมเตรียมงานไปล่วงหน้าก่อน

จัดท าและจัดส่งรายงานการประชุม 

สรุปผลการรับรองรายงานการประชุม 

A 

เก็บเอกสาร 

การประชุม 

เก็บเอกสาร 
การประชุมเข้าแฟ้ม 
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แล้วด้วย เมื่อถึงก าหนดวันประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ฝ่ายเลขานุการจะก าหนดวาระที่จะต้องน าเสนอ  
ในที่ประชุม ทั้งนี้ วาระต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามก าหนดการประชุม และอาจมีวาระเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
จากฝ่ายเลขานุการหรือฝ่ายอ่ืน ๆ ที่ต้องการแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบหรือน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 6) หนังสือเชิญประชุม 
  หลังจากก าหนดวันเวลาในการประชุม บันทึกการขอใช้ห้องประชุม บันทึกการขอใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
และก าหนดวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะจัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบร่างระเบียบ
วาระการประชุม และก าหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูลวาระการประชุมเพ่ือการน าเสนอ 
  ในการประชุมนอกจากจะเชิญคณะกรรมการตามรายชื่อในค าสั่งแต่งตั้งแล้ว ยังต้องเชิญประธาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการของแต่ละฝ่ายสามารถแจ้ง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติมได้ และหากประธานคณะอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาที่
ก าหนด สามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้  
 7) ประสำนขอข้อมูลวำระกำรประชุมจำกหน่วยงำนที่จะน ำเสนอ 
  โดยส่วนใหญ่แล้วฝ่ายเลขานุการจะเป็นผู้ก าหนดและน าเสนอวาระการประชุม ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ยกเว้นวาระการรายงานความคืบหน้าและสรุปผลการ
ด าเนินงานของแต่ละฝ่ายที่จะต้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากทุกฝ่าย ดังนั้น หลังจากส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง
คณะกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการทุกฝ่ายแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะต้องประสานขอข้อมูลประกอบวาระ
การประชุมจากฝ่ายเลขานุการของแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

ล ำดับ ฝ่ำย ฝ่ำยเลขำนุกำรของแต่ละฝ่ำย 
1 พิธีการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
2 ต้อนรับ สวัสดิการ และของที่ระลึก ส่วนสารบรรณและนิติการ 
3 อาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย  ส่วนอาคารสถานที่ 
4 ฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต ส่วนกิจการนักศึกษา 
5 ประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ 
6 การแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
7 จัดเตรียมปริญญาบัตร ศูนย์บริการการศึกษา 
8 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
9 สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
10 บันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
11 สิทธิประโยชน์ ส่วนบริหารสินทรัพย์ และสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 

 8) ประสำนจัดเตรียมอำหำรว่ำง เครื่องดื่ม และอำหำรกลำงวัน (ถ้ำมี) พร้อมจัดท ำบันทึกขออนุมัติเบิก 
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม 
  การจัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าประชุม ควรจัดตามจ านวนผู้เข้า
ประชุม และอาจเตรียมส ารองไว้ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่มิได้แจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมด้วย โดยผู้เข้าร่วมประชุม
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งได้แจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมให้ฝ่ายเลขานุการไว้ล่วงหน้าแล้ว พร้อมจัดท า
หนังสือขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพ่ือใช้ในการประชุมและรับรอง จากงบรับรองส านักงาน
อธิการบดี 
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 9) ประสำนขอใช้รถยนต์ส่วนกลำง กรณีต้องเดินทำงไปประชุมอำคำรอ่ืน 
  กรณีที่จะต้องเดินทางไปประชุมอาคารอื่น เนื่องจากห้องประชุมไม่ว่างหรือปิดปรับปรุง ฝ่ายเลขานุการ
จะต้องจัดเตรียมรถส าหรับรับส่งผู้บริหารจากอาคารบริหารไปยังอาคารที่จัดประชุม โดยประสานกับหน่วย
ยานพาหนะ หมายเลขโทรศัพท์ 4861-2 
 10) จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม 
  เมื่อได้หัวข้อระเบียบวาระการประชุมแล้ว จัดท าระเบียบวาระการประชุมใน Microsoft Word ตาม
แบบที่ก าหนด พร้อมจัดเตรียมไฟล์เอกสารประกอบการประชุมเป็นไฟล์ PDF และบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงใน 
“ระบบ E-meeting” 
 11) จัดเตรียมเอกสำรรำยช่ือส ำหรับลงทะเบียนผู้เข้ำประชุม 
  การลงทะเบียนประชุมจะแยกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการอ านวยการฯ ตามค าสั่งที่ได้รับการ
แต่งตั้ง ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 11 ฝ่าย และผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ 

2. กำรเตรียมกำรระหว่ำงกำรประชุม 
 1) จัดเตรียมเอกสำรรำยชื่อผู้เข้ำประชุมส ำหรับลงทะเบียนที่หน้ำห้องประชุม พร้อมอ ำนวยควำม
สะดวกในเรื่องต่ำง ๆ แก่ผู้เข้ำประชุม 
  จัดวางเอกสารรายชื่อผู้เข้าประชุมส าหรับลงทะเบียน ผังที่นั่ง และปากกา ไว้ที่โต๊ะหน้าห้องประชุม  
พร้อมเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้งต าแหน่งที่นั่งของผู้เข้าประชุมและผู้ร่วมประชุม 
 2) ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ที่ต้องน ำเสนอวำระ 
  เมื่อผู้น าเสนอระเบียบวาระการประชุมลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว แจ้งต าแหน่งที่นั่งและ
ประสานการน าข้อมูลที่จะน าเสนอลงไว้ที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าที่นั่ง พร้อมทดสอบการน าเสนอให้
เรียบร้อย 
 3) จดบันทึกกำรประชุม บันทึกเทป ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องต่ำง ๆ ภำยในห้อง
ประชุม 
  ฝ่ายเลขานุการมีหน้าที่ในการบันทึกการประชุม พร้อมบันทึกเทปการประชุมลงเครื่องบันทึกเสียง  
เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และอ านวยการสะดวกแก่ผู้เข้าประชุมและผู้ร่วมประชุม เช่น แจ้งเจ้าหน้าที่  
ศูนย์คอมพิวเตอร์หากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ การเข้าระบบ E-meeting และแจ้งล าดับ 
การน าเสนอระเบียบวาระการประชุม  
 4) ดูแลกำรให้บริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งอำหำรกลำงวัน (ถ้ำมี) 
  เมื่อประธานที่ประชุมเปิดการประชุม ฝ่ายเลขานุการเริ่มดูแลการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
โดยเริ่มจากประธานเป็นท่านแรก ส าหรับผู้เข้าประชุมท่านอ่ืน ฝ่ายเลขานุการจะสอบถามความต้องการ
เครื่องดื่มพร้อมให้บริการอาหารว่างที่จัดเตรียมไว้ กรณีท่ีมีการประชุมในช่วงเที่ยงจะมีการเตรียมอาหารกลางวัน
ไว้ส าหรับผู้เข้าประชุม ซึ่งอาจให้บริการภายในห้องประชุมหรือหลังจากเสร็จสิ้นประชุม แล้วแต่ที่ประชุมจะ
พิจารณาสั่งการ 

3. กำรเตรียมกำรหลังกำรประชุม 
 1) จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
  ภายหลังจากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการโดยผู้ช่วยเลขานุการจะด าเนินการจัดท าร่าง
รายงานการประชุม แล้วส่งให้กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจสอบในเบื้องต้น เมื่อด าเนินการแก้ไขและ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่งให้กรรมการและเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งคณะกรรมการอ านวยการฯ 
รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฯ 
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 2) จัดท ำหนังสือรับรองรำยงำนกำรประชุม 
  เมื่อกรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการด าเนินการ
จัดท าหนังสือรับรองรายงานการประชุม พร้อมก าหนดระยะเวลาส่งคืนแบบตอบรับรองรายงานการประชุม  
เสนอกรรมการและเลขานุการลงนามในหนังสือ แล้วส่งไปยังผู้เข้าประชุม เพ่ือรับทราบและรับรองรายงานการ
ประชุม พร้อมส่งรายงานการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง E-mail Address ของคณะกรรมการ
อ านวยการฯ ทุกคน และผู้เข้าประชุมแทน 
 3) สรุปกำรตอบรับรองรำยงำนกำรประชุมฯ 
  เมื่อครบก าหนดส่งคืนแบบตอบรับรองรายงานการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการด าเนินการสรุปผลการ
รับรองรายงานฯ และน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานฯ ในครั้งต่อไป ตามแบบสรุปวาระการ
รับรองรายงานการประชุม 

4. กำรประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 การประชุมสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะด าเนินการหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
แล้วประมาณ 1 เดือน เพ่ือให้แต่ละฝ่ายได้มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานของฝ่าย ประกอบด้วย ผลการ
ด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 8 
กำรประชุมเตรียมกำรรบัเสด็จฯ และตรวจพ้ืนที่ 

 
 โดยปกตินอกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จะเสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ยังเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่อ่ืน
ภายในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือให้เตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมาจึงมีหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประชุม
เตรียมการรับเสด็จฯ และตรวจพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมาประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 ส่วนสารบรรณและนิติการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
จะต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. กำรเตรียมกำรก่อนกำรประชุม 

 1) เมื่อได้รับแจ้งก าหนดการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และตรวจพ้ืนที่จากทางจังหวัดนครราชสีมา
แล้ว ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญประชุมถึงคณะอนุกรรมการทุกฝ่าย เพ่ือขอรายชื่อผู้เข้าประชุม 
 2) รวบรวมรายชื่อผู้เข้าประชุม และจัดท าแบบลงลายมือชื่อเข้าประชุม ทั้งผู้เข้าประชุมภายในและ
ภายนอก 
 3) ประสานจัดเตรียมห้องประชุม โดยรูปแบบการจัดห้องประชุมเตรียมการตรวจพื้นที่จะจัดเป็นรูปตัวยู 
ซ่ึงผู้ที่ต้องให้ข้อมูลจะนั่งแถวหน้า พร้อมขึ้นป้ายยินดีต้อนรับในห้องประชุม 
 4) ประสานจัดเตรียมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าประชุม  
 5) ประสานไปยังคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลน าเสนอต่อที่ประชุมและจัดท า
ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 6) จัดเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับการประชุมตรวจพ้ืนที่ของกรมราชองครักษ์และ 
กองพระราชพิธี ได้แก่ ค่าของที่ระลึกส าหรับเจ้าหน้าที่กรมราชองครักษ์และกองพระราชพิธี ค่ารับรองเจ้าหน้าที่
กรมราชองครักษ์และกองพระราชพิธี ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม ค่าห้องประชุมและอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งงบประมาณส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของฝ่ายต้อนรับ สวัสดิการ และของที่ระลึก 
 7) จัดเตรียมของที่ระลึกส าหรับเจ้าหน้าที่กรมราชองครักษ์และกองพระราชพิธี ซึ่งคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายพิธีการ โดยส่วนส่งเสริมวิชาการ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

2. กำรเตรียมกำรระหว่ำงกำรประชุม 

 1) ผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน ณ จุดตรวจพ้ืนที่ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม หลังจากนั้นจะเดินทางมา
ประชุมสรุป ณ ห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร 
 2) คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ โดยส่วนส่งเสริมวิชาการ จะท าหน้าที่ดูแลการประชุมและสรุปผลการ
ประชุมตรวจพื้นทีแ่จ้งกับคณะอนุกรรมการทุกฝ่ายทราบ 
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ภาคผนวก 6 ประกาศก าหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 60 

ภาคผนวก 7 Announcement: Schedule for the Rehearsals and Commencement 
Ceremony 

 

 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 61 

ภาคผนวก 8 หนังสือตอบรับจากส านักพระราชวัง 

 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 62 

 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 63 

ภาคผนวก 9 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ 

 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 64 

ภาคผนวก 10 หนังสือรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ 

 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 65 

ภาคผนวก 11 หนังสือขออนุมัติเบิกเงินสดย่อย 

 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 66 

ภาคผนวก 12 หนังสือขอความร่วมมือส่งรายชื่อบุคลากรร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ 

 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 67 

ภาคผนวก 13 หนังสือขอความร่วมมือบันทึกค าของบประมาณ 

 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 68 

ภาคผนวก 14 หนังสือขอความร่วมมือส่งรายละเอียดงบประมาณ 

 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 69 

ภาคผนวก 15 หนังสือขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรม 

 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 70 

ภาคผนวก 16 หนังสือแจ้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 71 

ภาคผนวก 17 หนังสือส่งส าเนาประกาศก าหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 72 

ภาคผนวก 18 หนังสือแจ้งก าหนดการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และตรวจพื้นที่งานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 73 

ภาคผนวก 19 หนังสือเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และตรวจพื้นที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
จากจังหวัดนครราชสีมา 

 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 74 

 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 75 

ภาคผนวก 20 แบบลงลายมือชื่อเข้าประชุมตรวจพื้นทีร่ับเสด็จฯ 
 

ส าหรับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 76 

ส าหรับหัวหน้าคณะตรวจพื้นที่ หน่วยงานที่เสด็จฯ และผู้บริหาร มทส.

 

  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 77 

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ 

 

 

  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 78 

ภาคผนวก 21 ผังท่ีนั่งประชุมตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ 

 

  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 79 

ภาคผนวก 22 ป้ายต้อนรับหัวหน้าคณะตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ 
 
 
 

 

  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 80 

ภาคผนวก 23 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ 

 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 81 

 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 82 

ภาคผนวก 24 รายช่ือผู้เข้าประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ส าหรับลงทะเบียน 

 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 83 

 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 84 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 85 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 86 

 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 87 

ภาคผนวก 25 สรุปผลการรับรองรายงานการประชุม 

 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 88 

ภาคผนวก 26 ระบบ E-booking 

 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 89 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 90 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 91 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 92 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 93 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 94 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 95 
 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 96 

ภาคผนวก 27 ระบบใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 

 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 97 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 98 
 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 99 

ภาคผนวก 28 ระบบ E-meeting 

 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 100 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 101 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 102 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 103 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 104 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 105 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 106 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 107 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 108 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 109 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 110 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 111 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 112 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 113 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 114 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 115 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 116 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 117 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 118 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 119 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 120 
  



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 121 

ภาคผนวก 29 ระบบบริหารการคลัง 

 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 122 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 123 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 124 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 125 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 126 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 127 
 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 128 

ภาคผนวก 30 ค าสั่งเปลี่ยนแปลงคณะท างานการจัดการความรู้ ประจ าส่วนสารบรรณและนิติการ 
 

 



คู่มือส ำหรับฝ่ำยเลขำนุกำร พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี หน้ำ 129 

 

 



คณะผู้จัดทำ 
 

ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการในพิธีราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณบุรี 
 หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ  กรรมการและเลขานุการ 

2. นางอรัญญา  ศิลารักษ ์
 หัวหน้างานประชุมและช่วยนักบริหาร 
 ส่วนสารบรรณและนิติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. นางมัณฑนา  ศรีราง 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 งานประชุมและช่วยนักบริหาร ส่วนสารบรรณและนิติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. นางสาวลาลิน  ปกรณ์กาญจน์ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 งานประชุมและช่วยนักบริหาร ส่วนสารบรรณและนิติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  


