
คำส่ังมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ท่ี                 /๒๕๖6 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการและประธานกรรมการดำเนินงาน 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖4 
----------------------------- 

เพ่ือใหการเตรียมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖4 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ดำเนินไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 
และประธานกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแกผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖4  ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
อธิการบดี ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  กรรมการ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและการเรียนรู  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร  กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  กรรมการ 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร  กรรมการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบรหิารธุรกิจ  กรรมการ 
คณบดีคณะนิติศาสตร  กรรมการ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  กรรมการ 
ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  กรรมการ 
ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 

๐๖๗๒
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ผูอำนวยการสถาบนัทักษิณคดีศึกษา กรรมการ 
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรูตลอดชีวิต กรรมการ 
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน กรรมการ 
ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร  กรรมการ 
ผูอำนวยการสำนักหอสมุด  กรรมการ 
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  
๑.   วางแผน  กำกับดูแล  ติดตามผลการดำเนินงานและเปนท่ีปรึกษาของหนวยงานและฝายตาง ๆ 
๒. ทำหนาท่ีประสานงานระหวางหนวยงาน  ฝายตาง ๆ และประสานงานกับหนวยงานภายนอก   

ท่ีเก่ียวของ 

๒.   คณะกรรมการฝายรางพระราโชวาท และกล่ันกรองคำสดุดีผูไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
 และบุคลากรตัวอยาง 

นายวราเมษ  วัฒนไชย      ประธานกรรมการ 

หนาท่ี 
1. รางพระราโชวาท และกลั่นกรองคำสดุดีผูไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และบุคลากร

ตัวอยาง
2. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

๓.  คณะกรรมการฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรและรับรายงานตัวบัณฑิต 
หัวหนาฝายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
๑.  จัดเตรียมปริญญาบัตร และปกปริญญาบัตร 
๒. จัดเตรียมปริญญาบัตรเรียงลำดับรายชื่อ 
๓. มอบปริญญาบัตรใหฝายท่ีกำกับดูแลการทูลเกลาฯ ถวายปริญญาบัตร 
๔. รับรายงานตัวบัณฑิตวันรายงานตัว 
๕. ทำบัญชีรายชื่อบัณฑิต โดยมอบใหฝายท่ีเก่ียวของ และประสานงานทุกระยะจนถึงเวลาพิธี  

เพ่ือใหบัญชีรายชื่อบัณฑิตถูกตอง 
๖. ติดตอประชาสัมพันธใหบัณฑิตมารายงานตัวเพ่ือฝกซอมและรับปริญญา 
๗. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4. คณะกรรมการฝายกราบบังคมทูลเบิกตัวบัณฑิต
รองอธิการบดีฝายวิชาการและการเรียนรู ประธานกรรมการ 

หนาท่ี 
1. กำหนดจำนวนผูกราบบังคมทูลเบิกตัวบัณฑิต  และประสานงานกับสวนงานวิชาการเกี่ยวกับ

บุคคลท่ีทำหนาท่ีกราบบังคมทูล
2. นัดหมายกรรมการผูทำหนาท่ีเบิกตัวบัณฑิต รวมฝกซอมในการซอมยอย และซอมใหญ  รวมถึง

การกำหนดเวลาการปฏิบัติงานในวันพิธี
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

5. คณะกรรมการฝายทูลเกลาฯ ถวายปริญญาบัตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการและการเรียนรู ประธานกรรมการ 

หนาท่ี 
1. ตรวจสอบและจัดเตรียมปริญญาบัตรของบัณฑิตตามบัญชีรายชื่อ
2. มอบสูจิบัตรและหนังสือท่ีระลึกตอผูทูลเกลาฯ คำกราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย

และอธิการบดีในวันพิธี โดยประสานกับฝายเลขานุการ
3. ฝกซอมผูทูลเกลาฯ ถวายปริญญาบัตร
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

6. คณะกรรมการฝายพิธีการและฝกซอมบัณฑิต
รองอธิการบดีฝายวิชาการและการเรียนรู ประธานกรรมการ 

หนาท่ี 
1. ฝกซอมบัณฑิต  ผูกราบบังคมทูลเบิกตัวบัณฑิต  และผูเชิญพระไมโครโฟน
2. ฝกผูแทนบัณฑิตกราบบังคมทูลถวายคำปฏิญาณ
3. ตรวจสอบรายชื่อและความเรียบรอยของผูเขาฝกซอมและผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
4. จัดคณาจารย  กำกับดูแลการข้ึนรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
5. นำแผนผังท่ีนั่งบัณฑิตติดประจำอาคาร
6. จัดเตรียมเอกสารขอปฏิบัติการแตงกายในการเขารับพระราชทานปรญิญาบัตรของบัณฑิต

ในวันซอมใหญและวันพระราชทานปริญญาบตัร
7. จัดทำใบรายงานบัณฑิตท่ีแตงกายผิดขอปฏิบัติการแตงกายในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
8. ตรวจสอบความเรยีบรอยและพิจารณาความเหมาะสมทุกประการของบัณฑิตทุกคนโดยละเอียด

กอนผานเครื่องตรวจจับโลหะ (Walk Through) การแตงกายตองหามทุกอยางตามท่ีกำหนด
9. ประสานกับกรรมการท่ีรับผิดชอบจัดท่ีนั่งบัณฑิต กอนอนญุาตใหบัณฑิตเขาหอประชุม
10. ปฏิบัติงานในวันซอมใหญและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บนอาคารท่ีพักบัณฑิต
11. จัดท่ีพัก – น้ำดื่ม  ใหแกบัณฑิตกอนเวลาเขาบริเวณพิธี
12. ตรวจสอบดูแลความเรียบรอยของบัณฑิตท้ังภายในและภายนอกหอประชุม  ตลอดถึงการเจ็บปวย

ฉุกเฉิน  และประสานงานกับฝายพยาบาล
13. ดูแล การยืน นั่ง การเดินแถวเขาไปบนเวทีรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
14. จัดแถวบัณฑิตสงเสด็จฯ หลังจากเสร็จพิธี
15. จัดอาหารวาง เครื่องดื่มรับรองแกผูควบคุมบัณฑิตประจำหอง
16. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
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7.  คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ีหอประชุม เวทีท่ีประทับ และหองฉลองพระองค 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา     ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
1. จัดตกแตงและทำความสะอาดสถานท่ีบริเวณภายในและภายนอกหองพิธี หอประชุม  

ใหสะอาดสวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย 
2. จัดตกแตงเวทีและท่ีประทับบริเวณหองพิธี ณ หอประชุม 
3. จัดท่ีนั่งผูตามเสด็จฯ แขกผูมีเกียรติ  คณาจารย และบัณฑิต ในหอประชุม 
4. ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีมาถวายอารักขา 
5. ประสานงานจำนวนบัณฑิต คณาจารยและแขกผูมีเกียรติ เพ่ือการจัดเตรียมเกาอ้ีภายใน

หอประชุม 
6. จัดเกาอ้ี และโตะสำหรับการทูลเกลาฯ ถวายปริญญาบัตร  
7. จัดใหมีเจาหนาท่ีดูแล และทำความสะอาดหองน้ำบริเวณใกลเคียงเวทีท่ีประทับ กรณีมีการเปด

ใหใชบริการ 
8. จัดตกแตงและทำความสะอาดบริเวณหองประทับพักพระราชอิริยาบทและหองฉลองพระองค 
9. จัดเตรียมเครื่องใชตาง ๆ ในหองฉลองพระองค 
10. จัดท่ีประทับทรงลงพระนามาภิไธย 
11. จัดสถานท่ีและสิ่งของเขาสูสภาพเดิมเม่ือเสร็จพิธี 
12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
8.  คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ีท่ัวไป รับรองแขกบัณฑิต และท่ีประชาชนเฝารับเสด็จ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา     ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
1. จัดตกแตงและทำความสะอาดสถานท่ีบริเวณท่ัวไปของมหาวิทยาลัย ถนนหนทางใหสะอาด 

สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย 
2. จัดสถานท่ีรับรองแขกบณัฑิต 
3. ประสานกับฝายบรกิารน้ำดื่ม จัดน้ำดื่มไวในบริเวณใกลเคียง 
4. ประสานกับฝายปฏิคม ในการตอนรับและเชิญแขกของบัณฑิต เขานั่งในท่ีรับรอง 
5. ประสานงานในการประดับธงทิวตามอาคารตาง ๆ และบริเวณมหาวิทยาลัย รวมท้ังท่ีพัก  

ดูแลรับรองเจาหนาท่ีจากกรมโยธาธิการ 
6. จัดบริเวณเพ่ือใหความสะดวกแกประชาชน และใหประชาชนอยู ณ บริเวณท่ีจัดให 
7. ประสานงานกับฝายอารักขาของมหาวิทยาลัย  จังหวัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
8. จัดใหมีหองสขุาสำหรับประชาชน 
9. พยายามสอดสองดูแลการทูลเกลาฯ ถวายของหรือฎีกา 
10. จัดตกแตงและทำความสะอาดสถานท่ีบริเวณมหาวิทยาลัย ถนนหนทาง ไมดอก  ไมประดับ   

ใหสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย  โดยยึดหลักสะอาดเรียบรอย และประหยัด 
11. ประสานกับเจาหนาท่ีภายนอกท่ีเขามาตรวจสถานท่ี 
12. จัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลทำความสะอาดบริเวณชวงเวลาหลังจากท่ีบัณฑิตข้ึนไปประจำบนอาคาร 
13. จัดใหมีเตนทสำหรับฝายประชาสัมพันธ  ฝายพยาบาล และอ่ืน ๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม 
14. จัดระเบียบใหแกกลุมนิสติท่ีนำของท่ีระลึกมาจำหนาย 
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15. ควบคุมสุนัขไมมีเจาของภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
16. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

9. คณะกรรมการฝายไฟฟา เสียง เครื่องปรับอากาศในหอประชุมและบริเวณท่ัวไป
รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
1. ตรวจสอบระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงภายในหอประชุม เวทีท่ีประทับ และอ่ืน ๆ
2. ประสานงานกับสำนกังานการไฟฟาเขต การไฟฟาสวนภูมิภาค/จงัหวัด เก่ียวกับเครื่องไฟฟาสำรอง
3. ดูแลระบบ อุปกรณเครื่องใชอ่ืน ๆ ใหอยูในสภาพใชงานเรยีบรอย ปลอดภัย
4. ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบของฝาย
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

10. คณะกรรมการฝายจราจรและยานพาหนะ
ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
1. จัดการจราจรเขาออกบริเวณมหาวิทยาลัย โดยประสานงานกับฝายอารักขา ตำรวจจราจร

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
2. กำหนดท่ีจอดรถยนต และจักรยานยนต  สำหรับแขกผูมีเกียรติ  อาจารย  บัณฑิต และรถยนตใน

ขบวนเสด็จพระราชดำเนิน
3. ปองกันแมคาและผูขายดอกไมภายนอก มิใหเขามาในมหาวทิยาลยั
4. จดับริเวณสำหรับเฮลิคอปเตอรข้ึน – ลง และจอด
5. จัดพิมพบัตรอนุญาตรถยนตเขา-ออก และแจกบัตร
6. จัดทำประกาศการเขาออกมหาวิทยาลยัและการจอดรถ
7. จัดยานพาหนะและพนักงานขับรถยนตเพ่ือใหบริการแกฝายตาง ๆ ต้ังแตเตรียมงานจนเสร็จงาน
8. ติดตอขอยืมรถสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนเม่ือมีความจำเปน
9. จัดใหมีรถสำรองไวเปนประจำตลอดเวลา
10. ควบคุมและดูแลการเบิกจายน้ำมันเชื้อเพลิงในพิธแีกหนวยงานภายนอกโดยประสานงานกับสำนักงาน

จังหวัด
11. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

11. คณะกรรมการฝายอารักขา
ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
1. รับผดิชอบในการอารักขาท่ัวไป  การอารักขาเขตอาคารหอประชุม และบริเวณท่ัวไป
2. ประสานงานกับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท้ังตำรวจ  ทหาร และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
3. จัดเครื่องตรวจวัตถุ  และเครื่องหมายสำหรับกรรมการฝายตาง ๆ
4. จัดหองสำหรับเปลี่ยนเครื่องแตงกายของนายตำรวจและทหาร
5. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย  กอนวันพิธี  ๑ วัน และวันพิธี
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6. ตรวจดูแลหองขางเคียง และเก็บรักษากุญแจหองตาง ๆ บริเวณอาคารหอประชมุและอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของ 

7. จัดนิสิตถวายอารักขาดูแลเหตุการณท่ัวไป 
8. จัดตั้งกองอำนวยการรวมความปลอดภัยรวมกับเจาหนาท่ีตำรวจและทหาร 
9. รับรองอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มแกเจาหนาท่ีตำรวจ ทหารท่ีมาถวายอารักขา 
10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
12.  คณะกรรมการฝายพิธีสงฆ 
 หัวหนาสำนักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
๑.  อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร  มาประดิษฐาน ณ สถานพิธ ี  

 ๒.  อาราธนานิมนตพระราชาคณะ  ๑๐  รูป  มาเจริญชัยมงคลคาถา 
 ๓.  จัดอาสนะสงฆและเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัย 
 4.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
13.  คณะกรรมการฝายวงดุริยางค 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร     ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
๑.  จัดวงดุริยางค  บรรเลงในการรับและสงเสด็จฯ 
๒. จัดวงขับรองประสานเสียง  
๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
14.  คณะกรรมการฝายปฏิคม 
 รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ   ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
๑.  ดำเนินการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย แขกผูมีเกียรติ ผูบริหาร บุคลากรตัวอยาง  

       และแขกของบัณฑิต   
 ๒.  ตอนรับ รับรอง และดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยแกแขกผูมีเกียรติ ผูบริหาร คณาจารย  

       และบุคลากรตัวอยาง และเดินนำเขาสูหองพิธี ณ หอประชมุ 
 3.  จัดพิมพบัตรเชิญ และดำเนินการแจกบตัร 
4.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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15. คณะกรรมการฝายรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
1. รับผิดชอบการรับรองกรรมการสภามหาวทิยาลัย และผูไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
2. เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมในพิธีและการจัดเตรียมท่ีนั่งในหองพิธี
3. ตอนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องท่ีพัก และการเดินทางของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

และผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
4. จัดเตรียมครุย  เครื่องหมายตาง ๆ หองแตงตัว  และอำนวยความสะดวกในการสวมครุยของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
5. ประสานงานยานพาหนะในการจัดบริการรถรับ-สงกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

16. คณะกรรมการฝายคณาจารย
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
๑. เชิญชวนคณาจารยเขารวมพิธีตามจำนวนท่ีเหมาะสม โดยประสานกับฝายปฏิคม ฝายกราบบังคมทูล    

เบิกตัวบัณฑิต และฝายจัดและตกแตงสถานท่ีหอประชุมและเวทีท่ีประทับ 
๒. นัดหมายสถานท่ีรับรอง เวลา และนำขบวนคณาจารยเขาสูท่ีนั่งในหองพิธ ี
๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

17. คณะกรรมการฝายจัดอาหารรับรอง
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ประธานกรรมการ 

หนาท่ี 
1. จัดเตรียมพระสุธารส  และพระกระยาหาร  กรณีเสวยพระกระยาหาร
2. ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเจาหนาท่ีตามเสด็จฯ
3. ดำเนินการเลี้ยงอาหารวางในหองรับรองตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

18. คณะกรรมการฝายบริการอาหารและน้ำดื่ม
หัวหนาฝายบริหารวิทยาเขตสงขลา  ประธานกรรมการ 

หนาท่ี 
1. จัดอาหารและน้ำดื่มสำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืน

ท่ีมาชวยงานตามความเหมาะสมและประหยัด
2. จัดหาน้ำดื่มแกแขกผูมีเกียรติท่ีอยูนอกอาคารหอประชุม และบริการน้ำดื่มแกนิสิตท่ีมาถวาย

อารักขา วงดุริยางค และกองเกียรติยศ
3. จัดน้ำดื่มไวบริการแขกบณัฑิต/ ผูปกครอง บรเิวณใกลเคียงสถานท่ีรับรองแขกบัณฑิต
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
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19.  คณะกรรมการฝายจัดทำสูจิบัตรและหนังสือท่ีระลึก 
 รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 

          หนาท่ี  
๑.  จัดทำสูจิบัตรและหนังสือท่ีระลึก 

 ๒.  เขาปกหนังสือท่ีระลึกฉบับทูลเกลาฯ ถวาย 
3.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

20.  คณะกรรมการฝายสรางซุมรับเสด็จฯ และจัดบริเวณบัณฑิตถายรปู 
 นายพลัฏฐ  ยิ้มประเสริฐ      ประธานกรรมการ 

          หนาท่ี  
1. จัดทำและจัดเก็บซุมประตูรับเสด็จฯ 
2. จัดตกแตงบริเวณ ทำปายหรือซุม หรือตกแตงสวนอาคาร เพ่ือใหบัณฑิตถายรูป 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

21.  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและบันทึกภาพ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร     ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
1. ทำหนาท่ีประชาสัมพันธในวันพิธี 
2. จัดเจาหนาท่ีรับผดิชอบประจำเครื่องรับโทรศัพทท่ีเก่ียวของ 
3. จัดทำสื่อและติดตอประสานงานกับสถานีวิทยุและโทรทัศน และสือ่มวลชนอ่ืน ๆ 
4. บันทึกภาพกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
5. บันทึกภาพเวทีท่ีประทับ และภายในหอประชุมกอนพิธเีพ่ือมอบใหฝายเลขานุการ 

จัดสงสำนักพระราชวัง 
6. ควบคุม ดแูลและหามบุคคลท่ีไมไดรับอนุญาตเขาถายภาพในหอประขุม  
7. ติดตอเจาหนาท่ีหนวยรักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบกลองถายรูปและอุปกรณถายรูป 
8. ประสานงานกับตำรวจเก่ียวกับปลอกแขนอนุญาตใหสื่อมวลชนถายภาพ 
9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

22.  คณะกรรมการฝายโทรทัศนวงจรปด 
 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
1. จัดโทรทัศนวงจรปดบริเวณท่ีนั่งของบัณฑิต ท่ีนั่งผูปกครอง  บก.รวม  และอ่ืน ๆ ตามความจำเปน

และเหมาะสม 
2. ประสานงานกับสถานีวิทยุ  สถานีโทรทัศน และกรมประชาสัมพันธในงานท่ีเก่ียวของ 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

23.  คณะกรรมการฝายถายทอดสัญญาณภาพและเสียงผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร     ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
1. รับผิดชอบการถายทอดสัญญาณภาพและเสียงผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
2. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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24. คณะกรรมการฝายเตรียมนิสิตรับและสงเสด็จฯ
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
๑.  จัดแถวนิสิตรับและสงเสด็จฯ 
๒. แนะนำนสิิตใหแตงกายชุดพิธีใหเปนระเบียบเรียบรอย 
๓. ฝกซอมขอปฏิบัติและขอหามระหวางรับและสงเสด็จฯ 
๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

25. คณะกรรมการฝายพยาบาล
หัวหนาฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
1. ดูแลและพยาบาลบัณฑิตท่ีเจ็บปวยในระหวางฝกซอม  ระหวางจดัขบวนเขาประจำในหองพิธี

ระหวางรอรับพระราชทานปริญญาบัตร  และระหวางรอสงเสด็จฯ
2. ประสานกับหนวยพยาบาลท่ีมาจากสาธารณสุขจงัหวัดและโรงพยาบาล
3. จัดใหมีพยาบาลดูแลผูปกครองบัณฑิต
4. บริการประชาชน  แขกผูมีเกียรติ  บุคลากร ในกรณีฉุกเฉินเรงดวน
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

26. คณะกรรมการฝายตรวจคัดกรองโควิด
นายปญุณพัฒน  ชำนาญเพาะ ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
1. ดูแลการตรวจคัดกรองโควิดสำหรับบัณฑิต บุคลากร และบุคคลภายนอกท่ีจะเขามาใน

มหาวิทยาลัยในชวงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. ศึกษาขอมูล หาแนวทาง กำหนดมาตรการควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

(Covid-19) โดยประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัด

3. ปฏบิตัิหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

27. คณะกรรมการฝายจัดเล้ียงแสดงความยินดีกับผูไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิแ์ละบุคลากรตัวอยาง
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
๑. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผูไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และบุคลากรตัวอยาง 
๒. ดำเนินการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูบริหาร และ/หรอืบุคลากรอ่ืน ๆ แขกผูมีเกียรติรวมงาน 
๓. ตอนรบัและดูแลผูเขารวมงาน 
๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

28. คณะกรรมการฝายงบประมาณและการเงิน
รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
1. พิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณ  เสนออธิการบดพิีจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการเบิกจายเงินในงานพิธพีระราชทานปริญญาบัตรใหเปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับ

หลกัเกณฑ  วิธีการ  และ/หรือขอตกลงท่ีเก่ียวของ



๑๐ 

3. ประมวลรายงานเบิกจาย และสรุปการใชจายเงินสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใน
ภาพรวม

4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

29. คณะกรรมการฝายเลขานุการ
รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

หนาท่ี  
1. จัดทำหนังสือขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปยังสำนักพระราชวัง
2. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการ

ดำเนินงานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร
3. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธานกรรมการดำเนินงาน
4. จัดประชุมตอนรับคณะกรมราชองครักษ รวมกับ หัวหนาสวนราชการ และผูเก่ียวของ
5. ประสานงานและรับรองคณะกรมราชองครักษ ทหารมหาดเล็ก นักบิน สารถี และเจาหนาท่ี 

กองพระราชพิธี
6. จัดทำประกาศ เรื่อง ขอปฏิบัติของบัณฑิตในวันพิธี ขอปฏิบัติสำหรับผูเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
7. ประสานการรับสำเนาพระราโชวาทจากสำนักพระราชวัง
8. จัดทำชอดอกไมและหรือมาลัยคลองพระหัตถสำหรับทูลเกลาฯ ถวาย  พรอมจัดเตรียม

ของท่ีระลึกและฝกซอมนสิติ ผูแทนบัณฑิต และผูทูลเกลาฯ ถวาย
9. ประสานงานการฉายพระฉายาลักษณ
10. ประสานงานในการดำเนนิการกับทุกฝาย  ใหงานสามารถดำเนินไปดวยความเรียบรอย
11. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ท้ังนี ้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยใหยกเลิกคำสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับประกาศนี้  

สั่ง   ณ   วันท่ี          กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖6 

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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