
แนวปฏิบัติที่ดเีกี่ยวกับการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา             
ปีการศึกษา …………. 

ฝ่ายเลขานุการ 
 

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ปัญหา ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

 ก่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    
๑. จัดท ำหนังสือขอพระรำชทำนเชิญสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

เสด็จฯ ครั้งที่ ๑พร้อมแนบเอกสำร ดังนี้ 
-  ร่ำง พระรำโชวำท (ขอควำมอนุเครำะห์จำกประธำน
ฝ่ำยร่ำง 
พระรำโชวำท) 
-  ร่ำง ค ำกรำบบังคมทูลของนำยกสภำมหำวิทยำลัย  
-  ร่ำง ก ำหนดกำร (ขอข้อมูลจ ำนวนบัณฑิตท่ีคำดว่ำจะ
ส ำเร็จกำรศึกษำจำกงำนทะเบียน และจัดล ำดับคณะ
แบบหมุนเวียน) 
 
แนวปฏิบัติกำรพิมพ์หนังสืองำนปริญญำบัตรส่งกรมรำช
เลขำนุกำร 
ในพระองค์  

๑. ส่งไฟล์เอกสำรให้กรมรำชเลขำนุกำรใน
พระองค ์ตรวจก่อนทุกครั้งก่อนเสนอ
อธิกำรบดีลงนำม 

๒. ข้อควำมในหนังสือให้ใช้ข้อควำมและค ำรำชำ
ศัพท์ส ำหรับ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

๓. ข้อควำมในค ำกรำบบังคมทูล ให้ใช้ข้อควำม 
ดังนี้ 

           “ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูลพระกรุณำ
ทรงทรำบฝ่ำ 
            ละอองธุลีพระบำท” 
      ๔.  แนบเอกสำรเพ่ิมเติม  
            -  ประวัติผู้ลงนำมพร้อมรูป โดยสังเขป (ไม่
เกิน 2 หน้ำ) 
            -  แผนผังเส้นทำงเสด็จพระรำชด ำเนินถึง
อำคำรหอประชุม (ขนำด A4 แนวตั้ง) 
 
 

พฤษภำคม  
 

ฝ่ำยร่ำงพระ
รำโชวำทฯ 
และฝ่ำย

เลขำนุกำร 

ปัญหำ ร่ำงพระรำโชวำท
ฯ เสร็จช้ำกว่ำก ำหนด 
แก้ไขโดย หลังจำกเสร็จ
งำนพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรของปี
กำรศึกษำนั้น ให้ท ำ
หนังสือขอควำม
อนุเครำะห์ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรตั้งแต่ต้นปี 



ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ปัญหา ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

            -  ภำพถ่ำยหอประชุม (ภำยในและภำยนอก) 
ไม่ติดคน (ขนำด A4 แนวตั้ง) 
      ๕.  กำรจัดท ำหนังสือขอพระรำชทำนเชิญเสด็จฯ 
ให้จัดท ำถึงอธิบดีกรมรำชเลขำนุกำรในพระองค์ 

๒. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและ
ประธำนฝ่ำย 
- ส่วนใหญ่ประธำนฝ่ำยจะเป็นคนเดิม ยกเว้นมี

กำรเปลี่ยนแปลงเนื่องจำกลำออก เกษียณอำยุ 
ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรพิจำรณำแล้วเสนออธิกำรบดี 
เพ่ือพิจำรณำ แล้วทำบทำม 

 
 

ตุลำคม  
 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 

๓. จัดท ำหนังสือถึงประธำนฝ่ำยเพ่ือเสนอชื่อกรรมกำร
ประจ ำฝ่ำย และงบประมำณ 
- งบประมำณ ส่งที่ฝ่ำยแผนงำน (ถ้ำฝ่ำย

แผนงำนท ำแล้ว ไม่ต้องด ำเนินกำร) 
- รำยชื่อคณะกรรมกำร ส่งที่ฝ่ำยบริหำรกลำง

และทรัพยำกรบุคคล 

พฤศจิกำยน  
 

ประธำนฝ่ำย 
ต่ำง ๆ  

ปัญหำ ควำมล่ำช้ำของ
กำรส่งข้อมูล เช่น 
รำยชื่อกรรมกำร 
งบประมำณ เป็นต้น 
แก้ไขโดย จัดท ำค ำสั่ง
ตำมก ำหนด ค่อยไป
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ หรือ 
ครั้งที่ ๒ 

๔. จดัท ำค ำกรำบบังคมทูลรำยงำนกิจกำรของ
มหำวิทยำลัยทักษิณ (จัดพิมพ์ในสูจิบัตรตำม
ข้อเสนอแนะจำกกองพระรำชพิธี) 
- ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลรำยงำน SAR จำก

ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ (หำกมีข้อมูลไม่
ครบให้ขอควำมอนุเครำะห์จำกส่วนงำน) 

- รำยงำนข้อมูลกิจกำรของมหำวิทยำลัยในรอบ
ปีกำรศึกษำนิสิตเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำ
บัตร ประกอบด้วย ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำร และด้ำนกำรท ำนุศิลปวัฒนธรรม 

พฤศจิกำยน ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 

๕. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
- จัดพิมพ์รำยชื่อคณะกรรมกำรโดยให้มีควำม

ผิดพลำดน้อยที่สุด ควรตรวจสอบรำยชื่อจำก

พฤศจิกำยน  ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 



ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ปัญหา ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ฐำนข้อมูลบุคลำกร 
- จัดส่งข้อมูลทำงระบบสำรบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ฝ่ำยบริหำรกลำงและทรัพยำกรบุคคล 
 

๖. จัดประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและประธำนฝ่ำย 
ครั้งที่ ๑ 
- วำระกำรประชุมครั้งแรก ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง

แจ้งข้อเสนอแนะจำกปีที่ผ่ำนมำ และเพ่ือ
เตรียมกำรต่อไป 

ธันวำคม  
(๑๓.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น.) 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 

๗. จัดท ำหนังสือถึงกองพระรำชพิธี เพื่อส่ง ร่ำง 
ก ำหนดกำร 

มกรำคม ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 

๘. ส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส่งรำยชื่อผู้ได้รับ 
ปริญญำกิตติมศักดิ์ อำจำรย์/บุคลำกรตัวอย่ำงมำยัง
ฝ่ำยเลขำนุกำร 
ก่อนวันพิธีล่วงหน้ำ ๑ เดือน 
(ด้ำนกำรเรียนกำรสอน / ด้ำนกำรวิจัย / ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร / 
ด้ำนกำรท ำนุศิลปะและวัฒนธรรม) 
 

มกรำคม 
 

ฝ่ำย
บริหำรงำน

สภำ
มหำวิทยำลัย/ 
ฝ่ำยวิชำกำร/ 
สถำบันวิจัย
และพัฒนำ/ 
ฝ่ำยบริหำร
วิทยำเขต
สงขลำ 

 
 
 

ปัญหำ ควำมล่ำช้ำของ
กำรส่งข้อมูล เช่น 
รำยชื่อกรรมกำร 
งบประมำณ เป็นต้น 
แก้ไขโดย ฝ่ำย
เลขำนุกำร จัดท ำแผน
เวลำ ก ำหนดวันให้
ผู้เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูล
ตำมเวลำ 

๙. จัดประชุมต้อนรับส่วนล่วงหน้ำ หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
และประธำนฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง  
- จัดท ำหนังสือเชิญประชุมผู้บริหำรและ

กรรมกำรฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง (ภำยใน) 
- จัดท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ใช้ห้อง

ประชุมและบุคลำกร 
- ประสำนงำนกำรขอจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม

จำกส ำนักงำนจังหวัด 
- ประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำรงำนวิทยำเขตเรื่อง

สถำนที่ และส ำรวจสถำนที่ 

ประมำณ
เดือน

กุมภำพันธ์  
(ตาม

ก าหนดการ
ของส่วน
ล่วงหน้า) 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร
ร่วมกับ 

ฝ่ำยบริหำร 
วิทยำเขต

พัทลุง 

 



ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ปัญหา ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

- วำงแผนเรื่องกำรรับรอง รูปแบบ จ ำนวน
อำหำรว่ำง หรืออำหำรเที่ยง (ถ้ำมี) 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ และประสำนยืมอุปกรณ์ใน
กำรรับรองจำกฝ่ำยบริหำรงำนวิทยำเขต เช่น 
ชุดกำแฟ แก้วชำ ช้อน เหยือกรินชำ ผ้ำปูโต๊ะ 
ถังเก็บน้ ำร้อน 

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สั่งอำหำรว่ำง และอำหำร
เที่ยง (ถ้ำมี) 

- จัดท ำป้ำยชื่อส ำหรับแบ่งโซนที่นั่งผู้เข้ำร่วม
ประชุม ประกอบด้วย คณะส่วนล่วงหน้ำ 
หัวหน้ำส่วนรำชกำรของจังหวัด ผู้บริหำรและ
ประธำนฝ่ำยของมหำวิทยำลัย และระบุ
ต ำแหน่งที่นั่งส ำหรับผู้เกี่ยวข้องโดยตรง (ป้ำย
ชื่อควรระบุชื่อส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง) 

- น ำอุปกรณ์ไปไว้ที่หอประชุม พร้อมจัดสถำนที่ 
- จัดอำหำรว่ำง เอกสำรประกอบกำรประชุม 

(ร่ำงก ำหนดกำร)แฟ้มลงทะเบียน รำยชื่อ
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

- บันทึกก ำหนดกำร เพ่ือส่งส ำนักพระรำชวัง 
- จัดเก็บอุปกรณ์และสถำนที่ 

 
๑๐. จัดท ำก ำหนดกำรร่วมกับส่วนล่วงหน้ำ และจัดส่งข้อมูล

ไปยังส ำนักพระรำชวัง 
 
 

ประมำณ
เดือน

กุมภำพันธ์  
(ตาม

ก าหนดการ
ของส่วน
ล่วงหน้า) 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 

๑๑. ประสำนงำนและรับรองคณะส่วนล่วงหน้ำ 
๑. ประสำนงำนเพ่ือขอข้อมูลกำรมำปฏิบัติหน้ำที่

ของ 
ทหำรมหำดเล็ก นักบิน สำรถี กองพระรำชพิธี 
กรมวัง 
- กองพระรำชพิธี (จ ำนวนคน วันเวลำ

กำรเข้ำพ้ืนที่ และสถำนที่พัก) 

ประมำณ
เดือน

กุมภำพันธ์  
(ตาม

ก าหนดการ
ของส่วน
ล่วงหน้า) 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 



ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ปัญหา ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

- กรมวัง (จ ำนวนคน วันเวลำกำรเข้ำ
พ้ืนที่ และสถำนที่พัก) 

- สำรถี (จ ำนวนคน วันเวลำกำรเข้ำ
พ้ืนที่) 

- นักบิน (จ ำนวนคน วันเวลำกำรเข้ำ
พ้ืนที่) 

- ทหำรมหำดเล็ก (จ ำนวนคน วัน เวลำ
กำรเข้ำพ้ืนที่ และสถำนที่พัก) 

๒. ประสำนที่พักส ำหรับทหำรมหำดเล็ก กองพระ
รำชพิธี กรมวัง และฝ่ำยเลขำนุกำร 

๓. ประสำนงำนกำรขอใช้ห้องรับรองและรถรับส่ง
ทหำรมหำดเล็ก 
 

๑๒. จัดท ำเอกสำรและแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ดังนี้ 
๑. ประกำศ เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในวันพิธี 
๒. ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท 
๓. ประกำศกำรเข้ำออกบริเวณมหำวิทยำลัยและ

กำรจอดรถ (วิทยำเขตรับผิดชอบ) 

ก่อนพิธี
พระรำชทำน
ปริญญำบัตร 
๓ สัปดำห์ 

 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร
ฝ่ำยจรำจร

และ
ยำนพำหนะ
ประจ ำวิทยำ

เขต 

ข้อเสนอแนะ ประกำศ
กำรเข้ำออกบริเวณ
มหำวิทยำลัยและกำร
จอดรถ ของวิทยำเขต
พัทลุง สำมำรถใช้เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ 

๑๓. จัดประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและประธำนฝ่ำย 
ครั้งที่ ๒   

ก่อนพิธี
พระรำชทำน
ปริญญำบัตร 
๒ สัปดำห์ 
(๑๓.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น.) 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 

๑๔ จัดท ำหนังสือขอพระรำชทำนเชิญสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
เสด็จฯ ครั้งที่ ๒พร้อมแนบเอกสำร ดังนี้ 
-  พระรำโชวำท  
-  ค ำกรำบบังคมทูลของนำยกสภำมหำวิทยำลัย  
-  ก ำหนดกำร 
 
แนวปฏิบัติกำรพิมพ์หนังสืองำนปริญญำบัตรส่งกรมรำช
เลขำนุกำร 
ในพระองค์  

ก่อนพิธี
พระรำชทำน
ปริญญำบัตร 
๒ สัปดำห์ 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 



ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ปัญหา ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

๑. ส่งไฟล์เอกสำรให้กรมรำชเลขำนุกำรใน
พระองค ์ตรวจก่อนทุกครั้งก่อนเสนอ
อธิกำรบดีลงนำม 

๒. ข้อควำมในหนังสือน ำให้ใช้ข้อควำมและค ำ
รำชำศัพท์ส ำหรับ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ส่วน
เอกสำรแนบให้ใช้ค ำรำชำศัพท์ส ำหรับสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

๓. ข้อควำมในค ำกรำบบังคมทูล ให้ใช้ข้อควำม 
ดังนี้ 

           “ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูลพระกรุณำ
ทรงทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำท” 
      ๔.  แนบเอกสำรเพ่ิมเติม  
            -  ค ำกรำบบังคมทูลรำยงำนกิจกำรของ
มหำวิทยำลัยทักษิณโดยอธิกำรบดี 
            -  ประวัติผู้ลงนำมพร้อมรูป โดยสังเขป (ไม่
เกิน 2 หน้ำ) 
            -  แผนผังเส้นทำงเสด็จพระรำชด ำเนินถึง
อำคำรหอประชุม (ขนำด A4 แนวตั้ง) 
            -  ภำพถ่ำยหอประชุม (ภำยในและภำยนอก) 
ไม่ติดคน (ขนำด A4 แนวตั้ง) 
      ๕.  กำรจัดท ำหนังสือขอพระรำชทำนเชิญเสด็จฯ 
ให้จัดท ำถึงอธิบดีกรมรำชเลขำนุกำรในพระองค์ 

๑๕. จัดท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

กุมภำพันธ์  ฝ่ำย
เลขำนุกำร/ 
ฝ่ำยต่ำง ๆ  

 

๑๖. ส ำเนำเอกสำรให้ฝ่ำยปฏิคมตำมจ ำนวนแขกผู้มีเกียรติ
และผู้ปกครองบัณฑิต ดังนี้ 
- ก ำหนดกำร 
- แผนผังมหำวิทยำลัย บริเวณห้องพิธี

พระรำชทำนปริญญำบัตร ที่นั่งบัณฑิตและเส้น
ทำงเข้ำออก 

- ประกำศ เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในวันพิธี 
- ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท 
- ประกำศกำรเข้ำออกบริเวณมหำวิทยำลัยและ

กำรจอดรถ 

ก่อนพิธี
พระรำชทำน
ปริญญำบัตร 
๒ สัปดำห์ 

 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 



ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ปัญหา ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

๑๗. รับส ำเนำพระรำโขวำทจำกส ำนักพระรำชวัง และจัดท ำ
รูปแบบ 
เพ่ือเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

ก่อนวันพธิี 
๑-๒ วัน 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 

๑๘. รับรองทหำรมหำดเล็ก นักบิน สำรถี กองพระรำชพิธี 
กรมวัง 
- วำงแผนก ำหนดรูปแบบกำรจัดห้องรับรอง 

แจ้งจ ำนวนโต๊ะ เก้ำอ้ีที่ใช้ไปยังกลุ่มภำรกิจ
อำคำรสถำนที่ 

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สั่งอำหำรว่ำง และอำหำร 
- ประสำนแจ้งจ ำนวนน้ ำดื่มไปยังกลุ่มภำรกิจ

อำคำรสถำนที่ 
- จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับเบิกจ่ำย 
- ประสำนขอสติกเกอร์ติดรถส ำหรับรถบุคลำกร

และรถสนับสนุน 
- ท ำป้ำยส ำหรับติดหน้ำห้องรับรอง 
- น ำอุปกรณ์ไปไว้ที่หอประชุมพร้อมจัดสถำนที่ 

ก่อนวันพิธี ๑ วัน  
- ตรวจสถำนที่ ผู้รับผิดชอบประจ ำห้องรับรอง

เข้ำจัดวัสดุอุปกรณ์ภำยในห้องรับรอง 
- น ำอำหำรว่ำงและอำหำรไปกับรถที่ไปรับ

ทหำรมหำดเล็ก 
(อำหำรว่ำงและอำหำรส ำหรับนักบินและ
ต ำรวจทำงหลวง, อำหำรว่ำงส ำหรับทหำร
มหำดเล็ก พนักงำนขับรถ และเจ้ำหน้ำที่) 

- จัดอำหำรส ำหรับรองทหำรมหำดเล็กท่ี
หอประชุม 

- ทหำรมหำดเล็กเดินทำงมำส ำรวจสถำนที่ และ
เข้ำห้องรับรองเพ่ือรับประทำนอำหำร 

- ทหำรมหำดเล็กเดินทำงเข้ำท่ีพัก ให้ลงชื่อเข้ำ
พักในเอกสำรเบิกจ่ำยของมหำวิทยำลัย 

- จัดอำหำรมื้อเย็น รับรองทหำรมหำดเล็ก (ข้ำว
กล่อง/โต๊ะจีน) 

 
 
 

ก่อนวันพิธี 
๑-๕ วัน 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 



ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ปัญหา ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

๑๙. กำรเตรียมกำรทูลเกล้ำถวำยช่อดอกไม้และของที่ระลึก 
๑. มำลัยพระกร 

- ประสำนร้ำนดอกไม้ จัดท ำมำลัยพระ
กร  
จ ำนวน ๓ พวง 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : มำลัยพระกร ๓ พวง 
๒. ผู้แทนนิสิตรับเสด็จถวำยมำลัยพระกร 

- ประสำนผู้แทนนิสิตและผู้แทน
ผู้บริหำร 

- ตัวแทนผู้แทน ๑ คน (ประธำนฝ่ำยฯ) 
- ระดับปริญญำตรี ๒ คน (ชำยและ

หญิง) 
- ระดับบัณฑิตศึกษำ ๒ คน (ชำยและ

หญิง) 
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : มำลัยพระกร ๓ พวง 

๓. กำรถวำยเงินในนำมมหำวิทยำลัย 
- ประสำนกำรจัดท ำเช็คสั่งจ่ำยในนำม

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ไปยัง
ฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน 

- เตรียมสมุดใส่เช็คถวำย (สั่งท ำเป็นผ้ำ
ทอ จ ำนวน ๒ ชุด ส ำรองไว้ ๑ ชุด) 

- ข้อควำมติดในสมุดใส่เช็ค “ถวำยเงิน
เพ่ือใช้จ่ำยตำมพระรำชอัธยำศัย” 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ :  พำน ๑ พำน / ปกใส่
สมุดเช็ค ๒ เล่ม 

๔. ค ำถวำยรำยงำน 
-    ประสำนข้อมูลเพื่อจัดท ำค ำถวำย

รำยงำน โดยหำกปีใดมีกำรถวำยของที่
ระลึก จะต้องระบุข้อมูลของที่ระลึกให้
ครบถ้วน ทั้งนี้ในกำรจัดท ำค ำถวำย
รำยงำน จะต้องมี ๒ ฉบับ คือ ฉบับ
แรกเป็นกำรกล่ำวเบิกตัวผู้ถวำย
รำยงำน ฉบับนี้จะต้องระบุ ชื่อ-สกุล 
และต ำแหน่ง ของผู้ถวำยรำยงำน 
(อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ)  ฉบับ

ก่อนวันพิธี ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 
มำลัยพระกร จะต้องไม่
มีแป้งและน้ ำหอม และ
ใช้ดอกไม้จริง 
 
ผู้แทนนิสิต แต่ละปีจะ
ก ำหนดให้ฝ่ำยกิจกำร
นิสิตเป็นคัดเลือกและส่ง
ตัวแทน ทั้งนี้กำรก ำหนด
ตัวแทนนิสิต จะต้องมี
ตัวแทนของทั้ง ๒ วิทยำ
เขต 
 
 
ข้อควำมติด ในสมุดใส่
เช็ค “ถวำยเงินเพื่อใช้
จ่ำยตำมพระรำช
อัธยำศัย” 



ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ปัญหา ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ที่สอง เป็นค ำถวำยรำยงำน ระบุ
รำยละเอียด กำรถวำยเงิน และถวำย
สิ่งของ ในค ำถวำยรำยงำน 

-   จัดพิมพ์ค ำถวำยรำยงำน และใส่ไว้ใน
ปก  รำยงำน  จ ำนวน ๒ ฉบับ 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ :  พำน / ปกใส่รำยงำน 
๕. จัดแถวและฝึกซ้อมข้ันตอนกำรเข้ำเฝ้ำ

ทูลเกล้ำฯ ถวำยมำลัยพระกร 
- นัดหมำยกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง

ซักซ้อมเก่ียวกับขั้นตอนกำรเข้ำเฝ้ำ
ทูลเกล้ำฯ ถวำยของที่ระลึก/ช่อ
ดอกไม้ และกำรก ำหนดเครื่องแต่ง
กำย กำรก ำหนดเครื่องแต่งกำยนิสิต
ระดับปริญญำตรีเป็นเครื่องแบบพิธี
กำร  กำงเกงสีเทำ กระโปรงสีเทำ  
ระดับบัณฑิต ใส่สูทด ำ ผู้ชำยมีเนคไท 

- จัดแถวและฝึกซ้อมกำรเข้ำเฝ้ำ
ทูลเกล้ำฯ  กำรฝึกซ้อมนิสิต  
ก ำหนดให้ฝึกซ้อมในวันซ้อมใหญ่ 
จ ำนวน ๑ ครั้ง และฝึกซ้อมในวัน
พระรำชทำนปริญญำบัตร ก่อนเวลำ 
เพ่ือตรวจเช็คควำมเรียบร้อยอีกครั้ง 

 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    
๒๐. น ำของที่ถวำยไปตรวจที่สันติบำล 

- น ำของถวำยใส่พำนที่มีกำรบุและมีผ้ำ
คลุม โดยพำนจะต้องไม่มีขอบแหลม 
ของ ๑ ชิ้นต่อ ๑ พำน ทั้งนี้ของที่จะ
ถวำยแต่ละชิ้น ให้ระบุชื่อ-สกุล ข้อมูล
ติดต่อ รวมถึงเลขบัตรประชำชน และ
มีบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ถวำย 
เพ่ือยื่นให้สันติบำลตรวจสอบ 

วันพิธี ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 

๒๑. รับรองนักบิน ทหำรมหำดเล็ก กองพระรำชพิธี สำรถี 
กรมวัง 
- ผู้รับผิดชอบประจ ำห้องรับรอง จัดอำหำรว่ำง 

พร้อมอ ำนวยควำมสะดวก 

วันพิธี ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 



ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ปัญหา ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

- ผู้รับผิดชอบประจ ำห้องรับรอง ไปรับทหำร
มหำดเล็ก / สำรถี / นักบิน ที่จุดนัดหมำย 

- ประสำนรับอำหำรกล่องมื้อเที่ยง 
- ผู้รับผิดชอบประจ ำห้องรับรอง รับอำหำรเที่ยง 

น ำไปจัดรับรอง 
- จัดเก็บอุปกรณ์ และสถำนที่ เมื่อเสร็จพิธี 

 
หมำยเหตุ 
- กองพระรำชพิธี (ไม่เกิน ๒๐ คน) 
- กรมวัง (ไม่เกิน ๕ คน) 
- สำรถี (ประมำณ ๔๐-๕๐ คน) 
- นักบิน (ประมำณ ๔๐-๕๐ คน) 
- ทหำรมหำดเล็ก (ประมำณ ๓๕-๔๐ คน) 

๒๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำง ๆ ในวันพิธี วันพิธี 
(ตาม

ก าหนดการ
ของส านัก
พระราชวัง) 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 

 หลังวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    
๒๓. จัดท ำหนังสือขอบคุณบุคลำกรและหน่วยงำนภำยนอก ภำยใน ๑ 

สัปดำห์ 
หลังวันพิธี 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร/ 
ฝ่ำยต่ำง ๆ 

 

๒๔. จัดประชุมสรุปผลกำรจัดงำนปริญญำบัตร ภำยใน ๒ 
สัปดำห์ 

หลังวันพิธี 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 

๒๕. ประธำนฝ่ำยน ำส่งเอกสำรเพื่อเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ภำยใน ๑ 
เดือน 

หลังวันพิธี 

ประธำนฝ่ำย  

๒๖. จัดท ำหน้ำงบเบิกจ่ำย ภำยใน ๑ 
เดือน 

หลังวันพิธี 

ฝ่ำย
เลขำนุกำร 

 

 
* ก ำหนดกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 



 
 
 
 


