
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่  1036  / 2563 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2563 

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

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัย และนวัตกรรม                 

ได้กำหนดให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559 – 

2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที ่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ นั้น 

  เพื่อให้การดำเนินงานการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในระหว่างวันที่ 5 – 7 

ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว และการดำเนินงานในวันรับ

พระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ในวันที ่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 

ดังต่อไปนี ้

 

คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบด้วย 

๑. ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์  ที่ปรึกษา 

๒. อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

๘. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ กรรมการ 

๙. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายจัดหารายได้ กรรมการ 

๑๐. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 

๑๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กรรมการ 

๑๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
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๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

๑๖. คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น กรรมการ 

๑๗. คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล กรรมการ 

๑๘. ผูอ้ำนวยการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการ 

๑๙. ผูอ้ำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๒๐. ผูอ้ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๑. ผูอ้ำนวยการกองกลาง กรรมการ 

๒๒. ผูอ้ำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

๒๓. ผูอ้ำนวยการกองพัฒนานักศกึษา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๒๔. ผูอ้ำนวยการกองบริการการศกึษา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่อำนวยการและประสานงานให้งานทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน  

 1. กรรมการฝ่ายดำเนินการกลาง ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร  เพ็งพุ่ม ประธานกรรมการ 

2. นางสาวศิวาพร ไตรถวิลละ กรรมการ 

3. นางพนิดา ดวงสมร กรรมการ 

4. นางสาววิราวรรณ โคยามา กรรมการ 

5. นายพีระพัฒน์ ประภาสโนบล กรรมการ 

6. นายบุญเตียง   จันทาศรี กรรมการ 

7. นายทองสุข เทียมราช กรรมการ 

8. นายกฤตดนัย ไทยสง่า กรรมการ 

9. นางสาวอารีย์ วงเขียว กรรมการ 

10. นางสาวขนิษฐา อิ่มสุวรรณ กรรมการ 

11. นางวันทนา แดงเรอืง กรรมการ 

12. นางวชิรญาณ์ ภู่เจรญิ กรรมการ 

13. นางสาวจุฑาทิพย์ บุญมา กรรมการ 

14. นางสาวศิริพร แก้วเบี่ยง กรรมการ 

15. นางสาวชณดิาภรณ์ จะประสงค์ กรรมการ 

16. นายตรอง นรนิทรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ 

17. นางสาววันวิสาข์ สรรพรอด กรรมการ 

18. นางสาวภาวิณี สงวนรัตน์ กรรมการ 

19. นางสาวภัทรวรรณ ประสพผล กรรมการ 
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20. นายปองภพ ด้วงนอ้ย กรรมการ 

21. นายธนพนธ์ แดงด่อน กรรมการ 

22. ประธานสภานักศึกษา และคณะ  กรรมการ 

23. นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และคณะ กรรมการ 

24. นายอำพน กลีบปาน กรรมการและเลขานุการ 

25. นางลักขณา ไม้กร่าง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

26. นายกฤษณะ คำดตีัน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

27. นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

28. นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

- วางแผนการดำเนนิงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  

- กำหนดขัน้ตอนและพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

- จัดทำบัตรประจำตัวผูป้ฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชทานปริญญาบัตร 

- กำกับดูแลความเรยีบร้อยของบัณฑิตในวันฝกึซ้อมระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2563 

- ประสานการจัดที่พักและงานเลี้ยง และ จัดรถรับส่ง สำหรับคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่

จังหวัดเชยีงใหม่ 

- อำนวยการด้านความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

 2. กรรมการฝ่ายทะเบียนปริญญาบัตร  ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ ดร.อดุลย์  วังศรคีูณ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวประนอม หาญจริง รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย์วิรัช งอกงาม กรรมการ 

4. นางอัมพร สัตย์ประกอบ กรรมการ 

5. นางกรวรรณ ขจจีติ กรรมการ 

6. นายสหรัฐ ทองยัง กรรมการ 

7. นางยุพาวดี ฝา้ยขาว กรรมการ 

8. นางสาวสำเนียง นุ่มนิ่ม กรรมการ 

9. นางสาววิภาวรรณ สุวรรณ กรรมการ 

10. นางจิราภรณ์ อินทะสมบัติ กรรมการ 

11. นางสาวอรวรรณ ปันทะนะ กรรมการ 

12. นางสาววรางคณาน์ ทุ่งโพธิแดง กรรมการ 

13. นางสาวจารุวรรณ ชัญญะพิเชฏฐ์ กรรมการ 

14. นางเสาวลักษณ์ วรเนตร กรรมการ 



- 4 - 

15. นายคัมภวีัฒน์ คำถาเครอื กรรมการ 

16. นายมนัสวี แสงรัตน์ กรรมการ 

17. นางสาวเพ็ญพักตร์ ราวิล กรรมการ 

18. นางสาวนุสรา บ้านใหม่ กรรมการ 

19. นางสาวิตรี ขาวสะอาด กรรมการ 

20. นางสาวสุธาสินี เถาสุวรรณ์ กรรมการ 

21. นายสาริศ เสาร์อนิทร์ กรรมการ 

22. นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย กรรมการ 

23. นายกฤตณัฐ สัตยสุนทร กรรมการ 

24. นางสาวจุฑามาศ ชัญญะพิเชฏฐ์ กรรมการและเลขานุการ 

25. นางธนัฏฐา ทิมเครอืจนี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

- จัดทำรายชื่อบัณฑติ 

- ตรวจสอบรายชื่อบัณฑติในวันฝึกซ้อม  และวันพิธีจรงิ  ร่วมกับฝ่ายตรวจรายชื่อบัณฑติ 

- จัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิตแต่ละแถว (พร้อมติดรูปเมื ่อจำนวนบัณฑิตคงที ่ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงแล้ว) เพื่อให้อาจารย์ประจำแถวตรวจสอบบัณฑติในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับจริง 

- จัดทำรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับจริงหลังจากการฝึกซ้อมใหญ่แล้ว และสำเนารายชื่ อบัณฑิต

ทั้งหมดจำนวน  1  ชุด มอบใหก้รรมการดำเนินการกลาง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

- จัดเรียงปริญญาบัตร ตามรายชื่อบัณฑติที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

3. กรรมการฝ่ายตรวจรายชื่อบัณฑติ ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา กรรมการ 

4. อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ไชยแก้ว กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง กรรมการ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอือ้บุญ ที่พึ่ง กรรมการ  

9. นางสาวประนอม หาญจริง กรรมการ 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรสีวัสดิ์ กรรมการ 

11. อาจารย์พัทชา บุณยะรัตน์ กรรมการ 

12. อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี กรรมการ 
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13. อาจารย์ ดร.คำรบ สมะวรรธนะ กรรมการ 

14. อาจารย์สุรศักดิ์ อุสาหะกานนท์ กรรมการ 

15. ผูช่้วยศาสตราจารย์สนทยา สาลี กรรมการ 

16. ผูช่้วยศาสตราจารย์ปทุมพร บุญชุม กรรมการ 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาศ มาตรมูล กรรมการ 

18. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา กรรมการ 

19. ผูช่้วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    

- ตรวจรายชื่อบัณฑิตทุกรอบที่มีการซ้อมรับบนเวทีจนได้รายชื่อที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงใน

ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2563 

- ตรวจรายชื่อบัณฑิตบริเวณหน้าหอประชุมศรีวชิรโชติ และ แจ้งรายชื่อ จำนวนบัณฑิตที่

แน่นอนให้กับผู้ขานนามและฝ่ายจัดปริญญาบัตร รวมทั้งประสานกับกรรมการกลาง ในวันที่ 9 ธันวาคม 

2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

 4. กรรมการฝ่ายเชิญปริญญาบัตร ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล รองประธานกรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ 

4. อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร กรรมการ 

5. อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิม้ศรปีระพันธ์ กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ กรรมการ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิดา มหาวงศ์ กรรมการ 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป กรรมการ 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ กรรมการ  

12. ผูช่้วยศาสตราจารย์สุธีรา วิไลกุล กรรมการ 

13. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขติตระกูลวงศ์ กรรมการ 

14. อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

15. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์   นันทขว้าง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

มีหน้าที่ ฝึกซ้อมบัณฑิตบนเวที ในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม  2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และอัญเชิญปริญญาบัตร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม              

ทีปังกรรัศมโีชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
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5. กรรมการฝ่ายขานนามบัณฑิต ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรแีก้ว กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์ กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.กฤษฎา อ้นอา้ย กรรมการ 

6. อาจารย์ชมพูนุท นรนิทรางกูล ณ อยุธยา กรรมการ 

7. อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ กรรมการ 

8. อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง กรรมการ 

9. อาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์ กรรมการ 

10. อาจารย์ภัครพล แสงเงนิ กรรมการ 

11. อาจารย์ภัทรพิมพ์ ทองวั่น กรรมการ 

12. อาจารย์ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ กรรมการ 

13. อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง กรรมการ 

14. อาจารย์ศศนิิภา ศรกีัลยานวิาท  กรรมการ 

15. อาจารย์อมฤต วุ่นพูลสมบัติ กรรมการ 

16. อาจารย์อรุโณทัย อินทนิด กรรมการ 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรืออากาศตร ีดร.บัญชา สำรวยรื่น  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ฝึกซ้อมการขานนามบัณฑิต ในวันที่ 5 – 7 ธันวาคม  2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม และ ขานนามบัณฑิต ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม ่

 

 6. กรรมการฝ่ายมอบปรญิญาบัตรจำลอง ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ไชยรัตน์ ศิรินคร กรรมการ 

3. อาจารย์จิรา ธรรมนิยม กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.พิเชฐ สยมภูวนาท กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์มณฑล ฟักเอม กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ กรรมการ 

7. อาจารย์อนุพงษ์ กมุกะมกุล กรรมการ 

8. อาจารย์เอกกฤษ แก้วเจริญ กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล กรรมการ 

10. อาจารย์รงค์รบ น้อยสกุล กรรมการ 
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11. อาจารย์ ดร.ภานุมาศ หมอสนิธ์ กรรมการ 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์  นันทขว้าง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่สลับกันขึ้นนั่งบนพระแท่นจำลองบนเวทีหอประชุมศรวีชิรโชต ิและพระแท่นจำลองห้อง

ด้านล่างในวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2563 เพื่อฝกึซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑติในจุดรับ 
 

7. กรรมการฝ่ายแจ้งเตือน ประกอบด้วย 

จุดท่ี 1 แจ้งเตือนบนเวท ีบริเวณพระแท่นจำลองท่ี 1  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นวิัตร  พัฒนะ   ประธานกรรมการ  

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์  กรรมการ 

3. อาจารย์ดารณี    ทองสเีข้ม  กรรมการ 

4. อาจารย์รติวัฒน์    ปารีศรี   กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ  รักผกาวงศ์  กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ์  รักผกาวงศ์  กรรมการ 

7. อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง  กรรมการ 
 

จุดท่ี 2 แจ้งเตือนล่างเวที – ส่งตัวบัณฑิตให้กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมเสริม 

1. อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม  กรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงชัย  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์  แช่มมุ่ย กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  ตันเรือน กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ตรวจสอบความรวดเร็ว ถูกต้อง และสวยงามในการเข้ารับฯ ของบัณฑิต ณ บริเวณ            

พระแท่นจำลอง 1 บนเวที หอประชุมศรวีชริโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ในวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 

2563 หากพบว่าบัณฑิต ไม่สามารถฝึกซ้อมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสวยงามให้แจ้งเตือนแก่บัณทิต

โดยการตดิกระดาษสีสัญลักษณ์ เพื่อให้กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมเสรมิทราบว่าตอ้งนำตัวบัณฑติไปฝกึซ้อมเสริม 

ณ บริเวณด้านล่างหอประชุมศรีวชิรโชติ กรรมการฝ่ายแจ้งเตือนที่ปฏิบัติหน้าที่บนเวทีมี 1 จุด และปฏิบัติ

หนา้ที่ล่างเวทีม ี1 จุด  
 

 8. กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมเสริม ประกอบด้วย 
๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร ทองพูน  ประธานกรรมการ 

๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ อินทร์ทอง  รองประธานกรรมการ 
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๓. รองศาสตราจารย์บุษบา หนิเธาว์  กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศลิป์  กรรมการ 

๕. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  ตันเรือน กรรมการ 

๖. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรลีะออ  กรรมการ 

๗. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี  กรรมการ 

๘. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  กรรมการ 

๙. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรสีุพรรณ  กรรมการ 

๑๐. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ วรรณเทศ  กรรมการ 

๑๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป  กรรมการ 

๑๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์  กรรมการ 

๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย กรรมการ 

๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ ์   กรรมการ 

๑๕. ผูช่้วยศาสตราจารย์กุลแก้ว คล้ายแก้ว  กรรมการ 

๑๖. ผูช่้วยศาสตราจารย์ชนัญชดิา       ศริิเอก   กรรมการ 

๑๗. ผูช่้วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล  กรรมการ 

๑๘. ผูช่้วยศาสตราจารย์เภทรา  พงศ์ศักดิ์ศรี  กรรมการ 

๑๙. ผูช่้วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หริัญ  กรรมการ 

๒๐. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรรีณโอภาส  กรรมการ 

๒๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์สิริเดช กุลหริัญบวร  กรรมการ 

๒๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ มิตสานนท์  กรรมการ 

๒๓. อาจารย์ ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์  กรรมการ 

๒๔. อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม  กรรมการ 

๒๕. อาจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ   กรรมการ 

๒๖. อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ศักยชั์ย เพชรสุวรรณ  กรรมการ 

๒๗. อาจารย์ปุณณดา  ทะรังศรี กรรมการ 

๒๘. อาจารย์มานิสา กองแก้ว กรรมการ 

๒๙. อาจารย์สุนทรี จูงวงค์สุข  กรรมการ 

๓๐. อาจารย์อรนุช สืบบุญ   กรรมการ 

๓๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อพบบัณฑิตที่ได้รับการ

แจ้งเตือนด้วยกระดาษกาวสีสัญลักษณ์ให้นำตัวบัณฑิตผู้นั ้นไปฝึกซ้อมเสริมโดยทันที ณ บริเวณห้องที่

จัดเตรียมไว้ 
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9. กรรมการฝ่ายตรวจค้นบัณฑติ  

จุดท่ี 1 ตรวจค้นบัณฑิตในแถว ประกอบด้วย  อาจารย์ประจำแถวทุกท่าน  

มีหน้าที ่ ตรวจเครื่องแต่งกาย  เล็บมอื  สีผม  รองเท้า ฯลฯ ของบัณฑติ  และสิ่งของต้องหา้ม  

จุดท่ี 2 ตรวจค้นบัณฑิตก่อน จุดตรวจโลหะ ประกอบด้วย   

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจติวิมล  กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรธีาวิรัตน์  กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  วงษ์วัฒนพงษ์ กรรมการ 

5. นางสาวพนาวัน เปรมศรี  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ตรวจค้นบัณฑติโดยละเอียดตามที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยจากส่วนกลางกำหนด  

จุดท่ี 3 ตรวจค้นบัณฑิตบริเวณจุดตรวจโลหะ ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช  ประธานกรรมการ 

2. นายสุรินทร์ วิจติรพงษา  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. จีรพงษ์  มหนธิิวงศ์  กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ตรวจค้นบัณฑติ ในวันซ้อมใหญ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 และตรวจค้นบัณฑิตร่วมกับ

กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ จุดเครื่องตรวจจับโลหะเมื่อมี

สัญญาณดังขึ้น  
 

 10. กรรมการฝ่ายนับแยกบัณฑิต ประกอบด้วย  

1. อาจารย์ ดร.รตพิร สุดเสนาะ ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.อรรถพล นาขวา กรรมการ 

3. อาจารย์สุรศักดิ์ อุสาหะกานนท์ กรรมการ 

4. อาจารย์อรอุมา พร้าโมต กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอกหญิง กิ่งแก้ว สำรวยรื่น กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ นับแยกบัณฑิตหลังจากผ่านการตรวจรายชื่อจากคณะกรรมการฝ่ายตรวจรายชื่อ

บัณฑิต ในวันซ้อมรวมระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ และ บริเวณหน้า

หอประชุม เพื่อเข้านั่งในหอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

โดยจุดนับแยกมี 2 จุด คือจุดนับแยกประตูทางเข้ากลางหอประชุม และจุดนับแยกประตูทางเข้าท้าย

หอประชุม ใช้กรรมการฯ จุดละ 4 คน ในหนึ่งจุดแบ่งอาจารย์นับแยกบัณฑิตแถว เอ 2 คน นับแยกบัณฑิต

ชุดละ 19 คน และแถว บี 2 คน นับแยกบัณฑติชุดละ 20 คน 
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 11. กรรมการฝ่ายจัดท่ีน่ังบัณฑติ ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ กรรมการ   

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรสีวัสดิ์ กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์สนทยา  สาลี  กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส  มาตรมูล กรรมการ   

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองวุฒิ ชุติมา กรรมการ   

7. อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร กรรมการ 

8. อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน์ กรรมการ 

9. อาจารย์ชลธิชา อยู่พ่วง กรรมการ 

10. อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง กรรมการ 

11. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล กรรมการ 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดบัณฑิตเข้าที่นั่งและร่นแถว ในระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม

ศรีวชิรโชติ และร่วมกับกรรมการกลางจัดบัณฑิตเข้าที่นั่งในหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

 

 12. ฝ่ายควบคุมและกำกับการปล่อยตัวบัณฑติเมื่อเข้าน่ังในหอประชุม ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์นันทพันธ์  คดคง กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร   สำอางค์ กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม กรรมการ 

5. อาจารย์หรรษา สันติวไิลลักษณ์ กรรมการ 

6. อาจารย์หนึ่งฤทัย  ศรสีุกใส กรรมการ 

7. อาจารย์ศิลปชัย ฝัน้พะยอม กรรมการ 

8. อาจารย์วัลลภ  งามโคกกลาง  กรรมการ 

9. อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝา้ยเยื่อ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ควบคุม และกำกับการปล่อยตัวบัณฑิต ในวันฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 

2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563                 

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยควบคุม และกำกับการปล่อยตัวบัณฑิต              

เมื่อฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิตได้จัดที่นั่งในหอประชุมเรียบร้อยแล้วบัณฑิตประสงค์จะออกไปเข้าห้องน้ำ และตรวจ

ค้นบัณฑิตเมื่อกลับเข้าหอประชุม 
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13. กรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี   ศรธีาวิรัตน์ ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์   ศรโีสภา รองประธานกรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์  เจรญิพานิช รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวกัลนิกา  พูลผล กรรมการ 

5. นางสาวปิยวดี  น้อยน้ำใส กรรมการ 

6. นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล กรรมการ 

7. นางสาวรัตนา  นาคสิงห์ กรรมการ 

8. นางสาวปนัดดา  กุลนาฑล กรรมการ 

9. นายเจตน์นที  ราชเมืองมูล กรรมการ 

10. นายชนกันต์  พันธ์อุดม กรรมการ 

11. นางสาวนริสรา  คงสุข กรรมการ 

12. นางจิตรา  มีคำ กรรมการ 

13. นางสาวกัณฑรรีัตน์  ศรเีบญจมาศ กรรมการ 

14. นางดาญาวี  ภู่คง กรรมการ 

15. นางสาวสุภาพร  กลิ่นนาค กรรมการ 

16. นางสาวมาลัย  ใจงาม กรรมการ 

17. นางสาวจุฬาพัฒน์  สิ่วหงวน กรรมการ 

18. นายสามารถ  เน่าบู่ กรรมการ 

19. นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์ กรรมการ 

20. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติศริิน   ก้อนคง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ออกแบบ และแจกแบบสอบถาม และประเมินผลการเข้ารับการฝึกซ้อมของบัณฑิต 

และข้อมูลอื่นๆ ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว 
 

14. กรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี ประธานกรรมการ 

2. นายสุรินทร์ วิจติรพงษา รองประธานกรรมการ 

3. นายนิรันดร์ กลิ่นทับ   และคณะ  กรรมการ  

4. นายรังสรรค์ มณฑา และคณะ  กรรมการ 

5. นายวิทยา ศลิปศาสตร์  และคณะ กรรมการ 

6. นายอนุสรณ์ คงแก้ว  และคณะ  กรรมการ 

7. นายสมาน จันทร์อิน และคณะ  กรรมการ 

8. นายจงกล บุญศรี และคณะ  กรรมการ 



- 12 - 

9. นายบัญหยัด นาคทอง  และคณะ  กรรมการ 

10. นายชลาลัย ยอดเกตุ กรรมการ 

11. นายจำรัส ทองศรีสุข กรรมการ 

12. นายสาโรจน์ เมีย้นเทศ กรรมการ 

13. นางสาวอิสราภรณ์ ใบวุฒิ กรรมการ 

14. นางสาวนันทนา ด่อนแผ้ว กรรมการ 

15. นางสาวสมศิริ ฤกษ์ทอง กรรมการ 

16. นางสาวรุจริา พุ่มเมือง กรรมการ 

17. เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร  และแม่บ้านประจำอาคารทุกคน กรรมการ 

18. นางเพ็ญศรี มีพยุง กรรมการและเลขานุการ 

19. นายศุภกร ศรสีุวรรณ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

 - จัดสถานที่สำหรับฝึกซ้อมกลุ่มย่อยในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ตามอาคารที่กำหนด 

 - จัดสถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิต ในวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมศรวีชริโชติ 

 - จัดเก้าอีเ้ป็นแถวๆ ละ 41 ตัว ทั้งหมด 51 แถว พร้อมตดิป้ายแจง้ลำดับแถวและเลขที่นั่ง 

 - จัดเก้าอี ้เป ็นแถว จำนวน 20 ตัวสำหรับกรรมการฝ่ายซ้อมเสริม ที ่มาปฏิบัติหน้าที่                

ณ บริเวณด้านข้างหอประชุมศรีวชิรโชติ  และจัดทำแผ่นป้ายข้อความ “สถานที่ซ้อมเสริม”  ติดบริเวณ

โถงดา้นล่างหอประชุมฯ ด้วย 

- จัดเก้าอี ้บนเวทีสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยอาจารย์และแขกผู้มีเกียรติที่มา

ร่วมงานมุทิตาบัณฑติในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 

- จัดทำพระแท่นจำลองสำหรับซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร พระแท่นสูง 1.21 เมตร

จำนวน 3 จุดคือ จุดรับบนเวที และจุดรับสถานที่ซ้อมเสรมิ  

- ทำเครื่องหมายกำหนดจุดยืนและจุดรับบนเวทีจุดยืนและจุดรับล่างเวที จุดละ 15 จุด 

แต่ละจุดห่างกัน 90 เซนติเมตร จุดที่ 15 เป็นจุดที่บัณฑิตจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ห่าง

พระแท่นประมาณ 45 เซนติเมตร และให้ปูพรมบนเวทีตลอดการฝึกซ้อม 

- จัดทำตัวอักษรสำหรับติดบนเวที  ในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2563  

- ตกแต่งเวที และพระแท่นจำลองและโต๊ะรับแขก ในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2563 

- จัดให้มกีารทำความสะอาดทุกวัน 

- จัดโต๊ะรับประทานอาหารและเก้าอีส้ำหรับบัณฑติ ณ  โถงดา้นล่างหอประชุมศรวีชริโชติ 

- ตรวจเช็คความเรียบร้อยของระบบปรับอากาศ และสภาพความพร้อมใช้งานของระบบ

ไฟฟ้าอย่างละเอียดเป็นการล่วงหน้าเพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพิธี เช่นกระแสไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ 

หรอืเครื่องปรับอากาศเสีย เป็นต้น 
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- จัดบริการกระดาษชำระ และตรวจเช็คสภาพความสะอาดของห้องนำ้บัณฑติ และหอ้งน้ำ

ด้านในห้องรับประทานอาหารสำหรับอาจารย์ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง บริเวณด้านหลัง

หอประชุมศรวีชริโชต ิระหว่างการฝึกซ้อม ในวันที ่5 - 7 ธันวาคม 2563 

- ทำความสะอาดห้องน้ำด้านข้าง (นอกอาคาร) กองพัฒนานักศึกษา เพื่อจัดสำหรับ

ให้บริการแก่ผู้ปกครองบัณฑิต รวมถึงจัดใหม้ีบริการกระดาษชำระ 

- จัดตั้งเต็นท์สำหรับเรียกแถวบัณฑิต และจัดตั้งเต็นท์สำหรับผู้ปกครองบริเวณด้านล่าง

สระว่ายน้ำ 

- จัดเตรียมอาคารพบิูลภักดี สำหรับเป็นที่พักผูป้กครอง 

- จัดสถานที่ และอำนวยความสะดวกสำหรับบรรเลงเพลงของวงแชมเบอร์ บริเวณหน้า

หอประชุมศรวีชริโชต ิ

- จัดเตรียมปกปริญญาบัตรจำลองเพื่อใชใ้นวันฝึกซ้อม  จำนวน 1,000 แผ่น 

 

 15. กรรมการฝ่ายจัดดอกไม้สดตกแต่งเวที ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จริาพัทธ์ แก้วศรทีอง  ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์โสรัจ วรชุม อินเกต  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ผกาวดี ภู่จันทร์  กรรมการ 

4. อาจารย์กีรติญา สอนเนย  กรรมการ 

5. อาจารย์กุลชญา สิ่วหงวน  กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.พิมรนิทร์ คีรนิทร์   กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.ไพรวัลย์ ประมัย   กรรมการ 

8. นางสาวสุสิตรา สิงโสม   กรรมการ 

9. นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    กรรมการ 

10. อาจารย์วิรัชยา  อินทะกัณฑ ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดตกแต่งดอกไม้สดบริเวณด้านล่างเวทีบนเวทีและบริเวณหน้าพระแท่นจำลองในวันที่                    

6 ธันวาคม 2563 

 

16. กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรสีวัสดิ์ ประธานกรรมการ 

๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช รองประธานกรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศวิิลัย รองประธานกรรมการ 

๔. นางนติยา ปิ่นแก้ว กรรมการ 

๕. นางอัญชลี เล็กประดิษฐ์ กรรมการ 
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๖. นางทิพาพรรณ                   โตมา กรรมการ 

๗. นางสาวปัทมาพร                เงินแจง้ กรรมการ 

๘. นางสาวรัชฎาพร               เทียนสุนทร กรรมการ 

๙. นายปณิธาร                      บัวเผื่อน กรรมการ 

๑๐. นายไพศาล                       เรืองนภาเพ็ญ กรรมการ 

๑๑. นายเชษฐลักษณ์                 กลิ่นมาลี กรรมการ 

๑๒. นายสุชิน                          เขียวเนตร กรรมการ 

๑๓. นายชนศิวรา                    ชูสนิท กรรมการ 

๑๔. นายวิวัฒน์                        เจษฎาภรณ์พพิัฒน์ กรรมการ 

๑๕. นายพิสุทธิ์                        ธิแก้ว กรรมการ 

๑๖. นายโสภณ                        พินจิกิจเจริญกุล กรรมการ 

๑๗. นายวุฒิพงศ์                     คงสิบ กรรมการ 

๑๘. นายรัฐวิภาค                     อู่ทองมาก กรรมการ 

๑๙. นางสาวจรรยา ยานะโส กรรมการ 

๒๐. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

๒๑. นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์  กรรมการ 

๒๒. นายสุกนกานต์                   สันติสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

๒๓. นางกิง่กาญจน ์ พรมมาพงษ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 

- จัดทำเว็บไซต์งานพระราชทานปริญญาบัตร 

- จัดทำระบบลงทะเบียนบัณฑิต  

- จัดทำบัตรประจำตัวบัณฑติ 

- ออกบัตรประจำตัวบัณฑติ (กรณีลืมหรอืสูญหาย) 

- จัดทำระบบตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรแบบ

ออนไลน์   

- จัดเรียงบัตรประจำตัวบัณฑิตตามรายชื ่อการฝึกซ้อมกลุ ่มย่อย และจัดส่งให้กับทาง                 

กองพัฒนานักศกึษา 

- จัดทำระบบเช็คช่ือการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยออนไลน์  และรายงานผล 

- รายงานจำนวนบัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อม ณ หอประชุมศรวีชริโชต ิแบบประมวลผลทันที 

- จัดทำระบบบันทึกรายชื่อบัณฑติที่เข้าร่วมฝกึซ้อม   

- จุดสแกนเข้าร่วมฝึกซ้อมดว้ยระบบ RFID  

- รับผิดชอบและจัดทำระบบสารสนเทศช่วยฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  

- รายงานสรุปผลการฝกึซ้อมในแต่ละรอบ 
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- รายงานสรุปผลการขานนาม 

- จัดทำระบบบริการข้อมูลสารสนเทศสำหรับบัณฑติผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

- ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร และคณะกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ ในระหว่างวันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมศรวีชริโชติ 

 

17. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 

1. นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ ประธานกรรมการ 

2. นายนิวัฒน์ เจียประเสริฐ กรรมการ 

3. นายธนณาถ อินตาติ๊บ กรรมการ 

4. นายทนงศักดิ์ ท่าโพธิ์ กรรมการ 

5. นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร กรรมการ 

6. นางสาวชลธิชา  คล้ายสอน กรรมการ 

7. นายพรชัย บุญยก กรรมการ 

8. นายนิรุตติ์ ทาอ่อน กรรมการ 

9. นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล กรรมการ 

10. ว่าทีร่้อยตรีหญิงวราภรณ์ จันทะศร กรรมการ 

11. นายอนาวิล เรือนวงค์ กรรมการ 

12. นายนิธิศ ปรุงศักดิ์ กรรมการ 

13. นางจิรัชยา  วัลลิยะเมธี กรรมการ 

14. นายไกรวุฒิ  ใจศีลธรรม กรรมการ 

15. นายพีรพงษ์ รวบรัด กรรมการ 

16. นายสันติราช อยู่เพชร กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 

- ประชาสัมพันธ์การฝกึซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ทางสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ 

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ (คัทเอาท์) ทั้งส่วนวังจันทน์ และส่วนทะเลแก้ว 

- บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมการฝึกซ้อมตลอดการฝึกซ้อม ในวันที่ 5 - 7 

ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ จังหวัดพิษณุโลก และในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม            

ทีปังกรรัศมโีชติ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

- ติดประกาศรายชื่อบัณฑิตตามลำดับแถวให้บัณฑิตทราบ เพื่อความสะดวกในการหาที่นั่ง                 

ณ หอประชุมศรวีชริโชต ิโดยประสานข้อมูลจาก กองพัฒนานักศกึษา 

- จัดเตรียมวีดิทัศน์ขั ้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  สำหรับฉายให้บัณฑิต            

ในการฝึกซ้อม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอ้งฝึกซ้อมย่อย  
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- ผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย , คำกล่าวแสดงความยินดีของนายกสภา

มหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหาร, บัณฑิตกิตติมศักดิ์, บรรยากาศพิธีมุทิตาบัณฑิตและพิธีซ้อมใหญ่, 

สัมภาษณ์ความรู้สกึของบัณฑิต และประสานคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเขตภาคเหนือ เผยแพร่วีดิทัศน์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

- จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนประจำห้องที่ใช้ฝึกซ้อม และที่หอประชุมศรีวชิรโชติ              

เพื่อใช้ในวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น.  

- จัดเตรียมเพลงมหาวิทยาลัย เพลงสรรเสริญพระบารม ีในวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2563 

 

 18. กรรมการฝ่ายผลิตสื่อเพื่อการฝึกซ้อม ประกอบด้วย 

1. นายอำพน กลีบปาน ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภ ี ใจกล่ำ  กรรมการ 

3. อาจารย์ภัครพล  แสงเงนิ  กรรมการ 

4. อาจารย์ธีรพัฒน์  พูลทอง กรรมการ 

5. นางวิยะดา   สุเมธเทพานันท์ กรรมการ 

6. นายอนาวิล เรือนวงค์ กรรมการ 

7. นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

8. นายปองภพ ด้วงนอ้ย กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำคู่มือฝึกซ้อมบัณฑิต หนังสือประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และสื่ออื่นๆ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้สำหรับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 19. กรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร  เพ็งพุ่ม ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรืออากาศตร ีดร.บัญชา สำรวยรื่น กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรสีมบัติ กรรมการ 

4. นายกฤษณะ คำดตีัน กรรมการ 

5. นางสาวอารีย์ วงเขียว กรรมการ 

6. นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร กรรมการ 

7. นางสาววชริญาณ์ ภู่เจรญิ กรรมการ 

8. นางวันทนา แดงเรอืง กรรมการ 

9. นางสาวจุฑาทิพย์ บุญมา กรรมการ 

10. นางสาวศิริพร แก้วเบี่ยง กรรมการ 

11. นางสาวณิชนันทน์  ศริิไสยาสน์  กรรมการ 
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12. นายทนงศักดิ์  แสงสว่างวัฒนะ กรรมการ 

13. นายสาธิต  มณีโชติ กรรมการ 

14. นางสาวจารุวรรณ  ษรจันทร์ กรรมการ 

15. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ แหจินดา กรรมการ 

16. นายปองภพ ด้วงนอ้ย กรรมการ 

17. นางสาวภัทรวรรณ ประสพผล กรรมการ 

18. นางสาวภาวิณี สงวนรัตน์ กรรมการ 

19. นางสาววันวิสาข์ สรรพรอด กรรมการ 

20. นายอำพน กลีบปาน กรรมการและเลขานุการ 

21. นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดทำกำหนดการและขั้นตอนการฝกึซ้อมบัณฑติ พิธีมุทิตาบัณฑติ และกำกับให้เป็นไป

ตามที่กำหนด ในวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2563 จัดเตรียมคำกล่าวปฏิญาณตน คัดเลือกและฝึกซ้อมผู้แทน

บัณฑิตกล่าวนำคำปฏิญาณตน คัดเลือกและฝึกซ้อมบัณฑิตหญิงผู้ถวายพวงมาลัยข้อพระกร และ คัดเลือก

ผูแ้ทนบัณฑติกล่าวแสดงความรู้สกึ ในพิธีมุทิตาบัณฑติ 

20. กรรมการฝ่ายจัดเสื้อครุยปริญญา ประกอบด้วย 

1. นายอำพน กลีบปาน ประธานกรรมการ 

2. นางสริิภัทร ขำจุย้ กรรมการ 

3. นางสาวโชติกา ส้มสา้ กรรมการ 

4. นางสาวจันทร์จริา ละลอกแก้ว กรรมการ  

5. นางพรรณภัทรา กองจันทร์ กรรมการ 

6. นางสาวภัทรวดี สีขุ่ย กรรมการ 

7. นายเกรียงไกร โรยกลิ่น กรรมการ 

8. นางพนิดา ดวงสมร กรรมการ 

9. นางลักขณา ไม้กร่าง กรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวศิวาพร ไตรถวิลละ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดหาเสื้อครุยปริญญาให้บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จัดเตรียมเสือ้ครุยสภามหาวิทยาลัย และ 

จัดหาเสื้อครุยปริญญาใหบ้ัณฑติในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับจริง 

 21. กรรมการฝ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์อนุพงษ์  กมุกะมกุล กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์ กรรมการ 

5. อาจารย์ธีรพัฒน์  พูลทอง กรรมการ  
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6. อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม กรรมการ 

7. อาจารย์นันทพันธ์ คดคง กรรมการ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร สำอางค์ กรรมการ 

9. นางพนิดา ดวงสมร กรรมการ 

10. นางลักขณา ไม้กร่าง กรรมการ 

11. นางสาวศิวาพร ไตรถวิลละ กรรมการ 

12. นางสาววิราวรรณ โคยามา กรรมการ 

13. นายพีระพัฒน์ ประภาสโนบล กรรมการ 

14. นายอำพน กลีบปาน กรรมการและเลขานุการ 

15. นายกฤษณะ คำดตีัน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

16. นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

- ชี้แจงทำความเข้าใจ นัดหมายบัณฑติเข้ารับบริการถ่ายภาพ 

- กำกับ ดูแล จัดบัณฑิตเข้ารับบริการถ่ายภาพ ตามลำดับเวลา ณ สนามหน้าหอประชุม            

ศรวีชริโชต ิโดยแยกตามคณะที่บัณฑิตสังกัด ตามกำหนดเวลา 

 

22. กรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย   

1. นายสุรินทร์ วิจติรพงษา  ประธานกรรมการ 

2. นางปาริชาติ อินทรพุก  กรรมการ 

3. นางนิ่มนวล พ่วงเฟื่อง  กรรมการ 

4. นางนติยา พ่วงหงษ์  กรรมการ 

5. นางสาวศวิาพร ไตรถวิลละ  กรรมการ 

6. นายอำพน กลีบปาน  กรรมการและเลขานุการ 

7. นางลักขณา ไม้กร่าง  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ กำกับดูแลการเบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นให้เป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ    
 

23. กรรมการฝ่ายพยาบาล ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์เอกภพ จันทร์สุคนธ์ ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอกหญิง กิ่งแก้ว สำรวยรื่น กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพงศ์ ศรเีบญจมาศ กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรเีจริญ กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์ กรรมการ 
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6. อาจารย์ศรันย์ ปองนมิิตพร กรรมการ 

7. อาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ กรรมการ 

8. อาจารย์ฐิติพร แสงพลอย กรรมการ 

9. นางสาวรุ่งฤดี ล่ำชม กรรมการ 

10. นายอภิรักษ์ แสนใจ กรรมการ 

11. นางสาวธัญลักษณ์ ชูศรี กรรมการ 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ กรรมการ 

13. นายวชากร  นพนรินทร์ กรรมการ 

14. นายปองภพ ด้วงนอ้ย กรรมการ 

15. นายธนพนธ์ แดงด่อน กรรมการ 

16. นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 

17. นักศึกษาวิทยาลัยการพยาบาล  กรรมการ 

18. อาจารย์ศิลปชัย ฝัน้พะยอม กรรมการและเลขานุการ 

19. นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมจุดคัดกรอง และเตรียมเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อการพยาบาลเบื้องต้นแก่

บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน และญาติบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่างการฝึกซ้อมในวันที่             

5 – 7 ธันวาคม 2563 
 

 24. กรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประกอบด้วย 

1. นางเพ็ญศรี           มีพยุง ประธานกรรมการ 

2. นางน้ำผึ้ง               ทองศรีสุข กรรมการ 

3. นางดาวเรือง          ม่วงมัน กรรมการ 

4. นางสาวนุชสรา พุ่มยิ้ม กรรมการ 

5. นางกัญชพร นอบเผอืก กรรมการ 

6. นางพิมลพรรณ โพธิ์แก้ว กรรมการ 

7. นางธนียา             คำปิน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ กำกับ ดำเนนิการจัดเลี้ยงอาหาร อาหารว่าง - เครื่องดื่ม  ให้กับบัณฑติ อาจารย์ และ

เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
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25. กรรมการฝ่ายดนตรี ประกอบด้วย 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรอือากาศตร ีดร.บัญชา  สำรวยรื่น  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เคลน บุณยานันต์ รองประธานกรรมการ 

๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ธัญญรัตน์   อ่ำดี กรรมการ 

๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกือ้บุตร กรรมการ 

๕. อาจารย์ ดร.ศุภชัย  ธีระกุล กรรมการ 

๖. อาจารย์นพดล พันธุ์เพ็ชร์ กรรมการ 

๗. อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง กรรมการ 

๘. อาจารย์สุรศักดิ์   อุสาหะกานนท์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดวงแชมเบอร์ บรรเลงเพลง ณ บริเวณด้านหนา้หอประชุม ศรวีชริโชติ ในวันซ้อมใหญ่

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.45 น.   
 

26. กรรมการฝ่ายยานพาหนะ ประกอบด้วย 

1. นางเพ็ญศรี          มีพยุง ประธานกรรมการ 

2. นายศุภกร           ศรสีุวรรณ รองประธานกรรมการ 

3. นายเฉลิม            บัวแก้วเทศ กรรมการ 

4. นายฉลวย            คำคง      กรรมการ 

5. นายมงคล            อยู่ดี กรรมการ 

6. นายสายชล          หัวสี กรรมการ 

7. นายศิรศิักดิ์          ขวัญผ่อง กรรมการ 

8. นายสุรดิษ           รุจนิาม กรรมการ 

9. นายณัฏฐพล          ทิพย์เพ็ชร กรรมการ 

10. นายพชระ คำธงชัย กรรมการ 

11. นายประดล คชนลิ กรรมการ 

12. นายประสิทธิชัย       แสงทอง กรรมการ 

13. นายวิโรจน์             นาคเจือทอง กรรมการ 

14. นายธงชัย เจริญสกุลสถาพร กรรมการ 

15. นายประยูร            คงคอน กรรมการ 

16. นายบุญลือ             ทิมขลบิ กรรมการ 

17. นายจงกล              บุญศรี กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดยานพาหนะสำหรับการใช้งานของฝ่ายต่างๆ ให้พร้อมบริการ ทั้งระยะเตรียมงาน             

วันฝกึซ้อม และวันรับจริง 
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27. กรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 

1. นายสุรินทร์          วิจติรพงษา ประธานกรรมการ 

2. นางเพ็ญศรี          มีพยุง กรรมการ 

3. นายศุภกร          ศรสีุวรรณ กรรมการ 

4. นายภาคิน สิงห์สา กรรมการ 

5. นายปฏิวัต ิ          ยิ้มไทย กรรมการ 

6. นายบรรเจดิ พงษ์ขำ กรรมการ 

7. นายมงคล นุชสวาท กรรมการ 

8. รปภ.ส่วนวังจันทน์ ส่วนทะเลแก้ว  กรรมการ 

และส่วนสนามบิน ทุกคน     

9. นายจงกล             บุญศรี กรรมการและเลขานุการ 

10. นายบัญหยัด          นาคทอง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

- กำหนดเส้นทางการจราจรและจุดจอดรถของอาจารย์ เจ้าหนา้ที่ที่ปฏิบัติงาน  บัณฑิตที่เข้ารับ

การฝึกซ้อม และญาติบัณฑิตที่มาร่วมแสดงความยินดี 

- จัดระบบรักษาความปลอดภัย จัดเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ 

- จัดระบบจราจร ติดตัง้เครื่องหมายจราจร อำนวยความสะดวกการจอดรถและเส้นทางเดินรถ 
 

ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดผลดีต่องานราชการ 

 

สั่ง   ณ   วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

 

....................พิมพ์ 

...................ตรวจ 

 

.................พิมพ์ 

.................ตรวจ 


