
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที ่695/๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕61 

     
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2561  
ในระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนจะเป็นวันและเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นั้น 

เพ่ือให้การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
 4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
 5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ 

6. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
 7. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 8. รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   กรรมการ 
 9. รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง    กรรมการ 
 10. ผู้ชว่ยอธิการบดี      กรรมการ 
 11. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
 12. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
 13. คณบดีคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

14. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
15. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  กรรมการ 

 16. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
 17. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร           กรรมการ 
 18. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 

19. คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ    กรรมการ 
20. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์          กรรมการ 

 21. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  กรรมการ 
 22. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 

23. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  กรรมการ 
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 24. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  กรรมการ 
 25. ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ     กรรมการ 
 26. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
 27. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
 28. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
 29. ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

30. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
 31. ผู้อ านวยการกองกลาง     กรรมการ 
 32. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
 33. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 
 34. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 

35. ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่  กรรมการ 
 36. ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์    กรรมการ 

37. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการ 
38. ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ     กรรมการ 
39  ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรม    กรรมการ 

 40. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ 
สั่งการ และติดตามผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ทุกฝ่ายท างาน  

ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและประหยัด   
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำรและประสำนงำน   
ประกอบด้วย 
 ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

ผศ.อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 
    คณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำรฯ 

1. นายเฉลิม  ศิริรักษ์      ประธานกรรมการ 
2. ผศ.วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว     รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.เลิศทิวัส  ยอดล้ า      กรรมการ 
4. ผศ.ว่าที่พันตรีด ารงค์  โลหะลักษณาเดช   กรรมการ 
5. ผศ.ชูเกียรติ อักษรศรี      กรรมการ 
6. ผศ.ภณิดา  จิตนุกูล      กรรมการ 
7. ผศ.วรรษวดี  แก้วประพันธ์     กรรมการ 
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาฎา  เทพวรรณ    กรรมการ 
9. นายกิติศักดิ์  ชุมทอง      กรรมการ 
10. นางอุษา  ศรีเจริญ      กรรมการ 
11. ผศ.จรัญ  ไชยศร      กรรมการ 
12. ผศ.อวยพร  วงศ์กูล      กรรมการ 
13. ผศ.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม     กรรมการ 
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14. นางสาวตรีสุวรรณ  สามทอง     กรรมการ 
15. นางสาวแสงเดือน  ประสงค์จันทร์    กรรมการ 
16. นางสาวปวีณา  หีมชูด     กรรมการ 
17.  นางสาวอรวรรณ  ประยูรทอง     กรรมการ 
18.  นางธารารัตน์  อะฆะนัง     กรรมการ 
19.  นางสาวมัสรินทร์  วิวัฒน์     กรรมการ 
20.  นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี    กรรมการ 
21.  นางโสภา  ค ามณ ี      กรรมการ 
22.  นางสาวมุทิตา  แก้วนาแค     กรรมการ 
23.  ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวลักษณ์  สังข์ขาว    กรรมการ 
24.  นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์     กรรมการ 
25.  นางสาวอัณญ์ญาดา  เลิศวัฒนจิรกุล    กรรมการ 
26.  นางสาวณัฐชยา  แต้สกุล     กรรมการ 
27.  นางสาวปุณฑริก  เกิดทิพย์     กรรมการ 
28.  นางสาวตุลยดา  อุดมศิลป์     กรรมการ 
29.  นางสาวณัฐวดี  เทวมิตร     กรรมการและเลขานุการ  
30.  นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
31.  นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. จัดท าหนังสือติดต่อส านักพระราชวัง และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒. จัดท าก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
๓. ประสานงานและร่วมประชุมกับจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
๔. ก าหนดผู้ถวายมาลัยข้อพระกรและสูจิบัตร 
๕. จัดท าร่างค าปฏิญาณของบัณฑิต ฝึกซ้อมตัวแทนบัณฑิตในการกล่าวค าปฏิญาณ 
๖. จัดท าหนังสือติดต่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมชุดครุยของ   
    บัณฑิตกิตติมศักดิ์และแขกผู้มีเกียรติของมหาวิทยาลัยฯ 
๗. เรียบเรียงค าสดุดีเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และค ากล่าวที่ใช้ในงานพิธี 
8. จัดท ารายชื่อเบิกตัวบัณฑิตที่ได้รับเหรียญเกียรตินิยม 
9. รับผิดชอบพิธีเชิญตราสัญลักษณ์ 
10. จัดท าเครื่องหมายและก าหนดที่นั่งของแขกรับเชิญ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารยท์ี่เข้าร่วม 
      พิธีโดยประสานงานกับฝ่ายพิธีการ และฝ่ายจัดสถานที่ 
11. ประสานงานและอ านวยความสะดวกการเดินทางและที่พักให้กับแขกผู้มีเกียรติ และบัณฑิต    
      กิตติมศักดิ์ และจัดเตรียมงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
12. ประสานงานดูแลรับรองบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
๑3. ท าหนังสือประสานวงดุริยางค์บรรเลงในการรับและส่งเสด็จ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
๑4. จัดท าบัตรเชิญ สูจิบัตรและเครื่องหมายในการเข้าพ้ืนที่ ส าหรับกรรมการและแขกรับเชิญ 
๑5. ประสานงานการดูแลต้อนรับ และอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก อาหาร  

 รับรองราชองครักษ์  คณะเจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
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๑6. เป็นศูนย์กลางอ านวยการและประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  
 17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

     1.1 คณะกรรมกำรงำนสภำ มทร.ศรีวิชัย 
1. นางดรุณ ี ลีนิน      รองประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง     กรรมการ 
3. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ     กรรมการ 
4. นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. ติดต่อ ประสานงาน และรับรองกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  

2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับในห้องพักผ่อนพระอิริยำบถและเปลี่ยนฉลองพระองค์ 
ประกอบด้วย  
 ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 
    คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับในห้องพักผ่อนฯ 

1. นางชญาดา เฉลียวพรหม       ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ณิชา  ประสงค์จันทร์     รองประธานกรรมการ 
3. นางธิดาพร  เรืองเริงกุลฤทธิ์     กรรมการ 
4. นางสาวสิวิกา  นิอิสมัย      กรรมการ 
5. นางสาวปุนยภัช  นิยมเดชา     กรรมการ 
6. นางสุพิศ  ยอดแก้ว            กรรมการและเลขานุการ 
7. นางดาริณี  รักษ์ทอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ๑.  จัดตกแต่งภายในห้องพักผ่อนพระอิริยาบถให้สวยงาม และสมพระเกียรติ 
 ๒.  จัดพระเก้าอ้ีชุดรับแขก เพ่ือให้ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ 
 ๓.  เตรียมโต๊ะ และสมุดลงพระนาม 
 ๔.  จัดห้องน้ าและอุปกรณ์ในห้องน้ าให้ครบถ้วน 

๕.  จัดพระกระยาหารกลางวัน  พระกระยาหารว่าง และพระสุธารส  โดยประสานงานกับส านักพระราชวัง 
๖.  ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการฯ ในการจัดเตรียมฉลองพระองค์ครุย 
๗.  ประสานงานกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 
๘.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและรับ - ส่งเสด็จ   
ประกอบด้วย  
          ผศ.อุดร  นามเสน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ       ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 
    คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ 

1. ผศ.ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส     ประธานกรรมการ 
2. ผศ.สุชาดา  ศรีเชื้อ      รองประธานกรรมการ  
3. นางสาวรักขิฏา  เอ่ียมวิจารณ์     กรรมการ 
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4. นางสาวอารีนา  อีสามะ     กรรมการ 
5. นางสาวกิติต์ธัญญา  มานพสิน     กรรมการ 
6. นายโรจจิรันตน์  สนิทมิสโร     กรรมการ  
7. นายเมธี  จันทโร      กรรมการ 
8. นายกมลเทพ  เซี้ยนอุ้ย     กรรมการ 
9. นายฐาปกรณ์  จารุวรรณกุล     กรรมการ 
10. นายศรันยู  สงนวล      กรรมการ 
11. นางสาวอารมณ์  รอดลอยทรัพย์    กรรมการ 
12. นายนันทชัย  แก้วขวัญ     กรรมการ 
13. นายอนันต์  หนูการุโณ     กรรมการ 
14. นายบุญเชิด  กองพล      กรรมการ 
15. นายสมใจ  สุวรรณโชติ     กรรมการ 
16. นางสาวสุรีย์  จิระพันธ์     กรรมการ 
17. นายวิสุทธิ์  จิตเที่ยง      กรรมการ 
18. นายพิทักษ์  กาญจันทรบุตร     กรรมการ 
19. นายอนันต์  สุวรรณเรือง     กรรมการ 
20. นางสาวนลินรัตน์  คลังธารชูสนิ    กรรมการและเลขานุการ 

    คณะกรรมกำรฝ่ำยรับ – ส่งเสด็จ 
1. นายณัฐวุฒิ  จันทร์ศรีบุตร     รองประธานกรรมการ 
2. ผศ.บุษบรรณณ์  เหลี่ยวรุ่งเรือง     กรรมการ 
3. ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร  พันธุ์ทอง     กรรมการ 
4. นายจตุพร  จิรันดร      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
  1. จัดเตรียมห้องพักรับรอง และต้อนรับกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   
      แขกรับเชิญโดยประสานงานกับฝ่ายเลขานุการและฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
  ๒. จัดเตรียมวางรูปแบบและก ากับดูแลนักศึกษาในการรับ – ส่งเสด็จ 
  ๓. รับฝากสิ่งของ ส าหรับกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกรับเชิญ  
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรบัณฑิต   

ประกอบด้วย 
 ผศ.สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 
ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรบัณฑิตประกอบด้วย 
1. ผศ.บรรเจิด  โปฏกรัตน ์     ประธานกรรมการ 
2. ผศ.สารคาม  แก้วทาสี      รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์     กรรมการ 
4. ผศ.อวยพร  วงศ์กูล      กรรมการ 
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5. นายปรีดา  เกิดสุข      กรรมการ 
6. ผศ.นงเยาว์  อินทสโร      กรรมการ 
7. นางสาวพลอยกนก  ขุนช านาญ     กรรมการ 
8. นายบุญรัตน์  บุญรัศมี      กรรมการ 
9. ผศ.พรประสิทธิ์  คงบุญ     กรรมการ 
10. นายเสรี  ทองชุม      กรรมการ 
11. นายวิทยา  ศิริคุณ      กรรมการ 
12. นางศศิธร  สุวรรณปัทมะ     กรรมการ 
13. ผศ.อัฎฐชัย  ถาวรสุวรรณ     กรรมการ 
14. ผศ.ปิยาภรณ์  อรมุต      กรรมการ 
15. ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ     กรรมการ 
16. นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ     กรรมการ 
17. ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว      กรรมการ 
18. นางชริยา  นนทกาญจน์     กรรมการ 
19. ผศ.จิราภรณ์  เลี่ยมนิมิตร     กรรมการ 
20. นางสาวพัชรี  พระสงฆ์     กรรมการ 
21. นางสาวชัญญานุช  โมราศิลป์     กรรมการ 
22. ผศ.จรัญ  ทองเจือ      กรรมการ 
23. ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์     กรรมการ 
24. นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์     กรรมการ 
25. ผศ.พรศิลป์  สีเผือก      กรรมการ 
26. ผศ.ชไมพร  เพ็งมาก      กรรมการ 
27. ผศ.จรีพร  เชื้อเจ็ดตน     กรรมการ 
28. สพ.ญ.กิตติกานต์  สกุณา     กรรมการ 
29. นางวาจิศา  จันทรักษ์     กรรมการ 
30. นางสาวนัยนา  ค ากันศิลป์     กรรมการ 
31. นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา     กรรมการ 
32. นางดาวดล  จันทรประทิน     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าก าหนดการและพิธีการฝึกซ้อมบัณฑิต 
๒. ฝึกซ้อมบัณฑิต ก าหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ การเข้าออกห้องพิธี 
๓. ฝึกซ้อมการรับปริญญาให้แก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนบัณฑิต    
ประกอบด้วย  
 ศ.สุวัจน์  ธัญรส  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

    คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนบัณฑิต 
1. นายพิทักษ์   สถิตวรรธนะ                                  ประธานกรรมการ 
2. นายสันติ  สถิตวรรธนะ                                       รองประธานกรรมการ 
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3. ผศ.วรรธนพร  ชวีวุฒิพงศ์     กรรมการ 
4. นางสาวศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย     กรรมการ 
5. นางรุ่งลาวัลย์  ชูสวสัดิ์      กรรมการ 
6. ผศ.จิรภัทร ภู่ขวัญทอง      กรรมการ 
7. รศ.ผกากรอง เทพรักษ์      กรรมการ 
8. นางสาวอภิฤดี  อนันตพันธ์     กรรมการ 
9. ผศ.อันธิกา ทิพย์จ านงค์       กรรมการ 
10. นางสาวณปภัช  สมานวงศ์     กรรมการ 
11. นางสาวฐิติมา  จุลจินดา     กรรมการ 
12. นางสาวชลดา  กาญจนกุล        กรรมการ 
13. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  นิ่มกาญจนา     กรรมการ 
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  ถมแก้ว    กรรมการ 
15. ผศ.สกุลรัตน์ หาญศึก     กรรมการ 
16. สพ.ญ.ณัฐนรี แรกเรียง     กรรมการ 
17. นางสาวสุวิจักขณ์  ห่านศรีวิจิตร    กรรมการ 
18. ผศ.ชาคริยา  ฉลาด      กรรมการ 
19. นางสาวชยนรรจ์ ขาวปลอด     กรรมการ 
20. นางอมรรัตน์  พันธุ์ทอง                                      กรรมการ 
21. นางกิตติยา  กาฬสินธุ์                                         กรรมการ 
22. นางกัลยา  พัลวัน                                              กรรมการ 
23. นางกรศิรักษ์  สุวรรณรัตน์                                    กรรมการ 
24. นายต่อยศ  เจริญ                                              กรรมการ 
25. นางนพรัตน์  สถิตวรรธนะ                                    กรรมการ 
26. นางสาวมัชชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์                              กรรมการ 
27. นางสาวปัญชนันท์  เลาหสกุล                               กรรมการ 
28. นางสาวกัญญาภัทร  อินทนนท์                             กรรมการ 
29. นางสาวชนาพร  นวลนิ่ม                              กรรมการ 
30. นางสาวปรีชาภรณ์  มีรุ่งเรือง                                กรรมการ 
31. นางสาวปุญญารัสมิ์  ขันติสุวรรณ                          กรรมการ 
32. นางสาวกมลา  รัตนอุบล                             กรรมการ 
33. นายวีระชัย  ท่าดี      กรรมการ 
34. นางวัชรี กกแก้ว                                               กรรมการ 
35. นางสาวจีรภา  มานพพงศ์                                    กรรมการ 
36. นางสาวจุฑามาศ  รอดสีเสน                                 กรรมการ  
37. นางดารุณี  พรานชู                                            กรรมการ 
38. นางกัญญารัตน์  ใจรักษ์                                      กรรมการ 
39. ผศ.สุรัตน์  พร้อมพุทธางกูร                                   กรรมการและเลขานุการ 
40. นางสาวอุมาภรณ์  กรีโส                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่   
๑. จัดท าปริญญาบัตรและเหรียญเกียรตินิยม 
๒. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
๓. ตรวจสอบบัณฑิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
๔. จัดท าคู่มือบัณฑิตและน าส่งให้บัณฑิต 
๕. ตรวจสอบปริญญาบัตรโดยเรียงล าดับตามคณะและรายชื่อบัณฑิต 
๖. จัดเรียงใบปริญญาบัตรและล าเลียงปริญญาบัตร 
๗. ก าหนดสถานที่แลกเปลี่ยนใบปริญญาบัตร 
๘. จัดอนุกรรมการก ากับแถว และก าหนดบัณฑิตในแถว 
๙. จัดสถานที่รายงานตัวบัณฑิต และรับลงทะเบียนบัณฑิตในวันพิธี 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์     
ประกอบด้วย  

ผศ.อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 
   คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 

1. นางวศินี จิตภูษา      ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอุทัยวรรณ ชาลีผล     รองประธานกรรมการ 

3. นายธนา สุขจันทร์      กรรมการ 

4. นางสาววิจิตรา ช่วยแก้ว     กรรมการ 

5. นายธนากร สิทธิสาร      กรรมการ 

6. นายอนุกูล นันทพุธ      กรรมการ 

7. นางสาวรมย์นลิน ก าลังรมย์     กรรมการ 

8. นางสาวธนัฏฐา นิลสวุรรณ     กรรมการ 

9. นายปราโมท ปัตตา      กรรมการ 

10. ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร พันธุ์ทอง     กรรมการ 

11. ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน แก้วศรีวงศกร    กรรมการ 

12. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง     กรรมการ 

13. นางสาวภัณฑิกา  มีเสน     กรรมการ 

14. นางสาวจุติพร ไชยสวัสดิ์      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
   ๑.  เผยแพร่ข่าวสาร ก าหนดการต่างๆ ให้บัณฑิตทราบ (เวลาลงทะเบียนนัดซ้อมรับปริญญาบัตร) 

  โดยประสานงานกับฝ่ายพิธีการบัณฑิตและฝ่ายประสานงานบัณฑิต 
   ๒.  จัดท าวารสารและของที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๓.  จัดให้มีการประมูลภาพถ่ายบัณฑิต และก ากับการบันทึกภาพของบัณฑิตขณะรับพระราชทาน 

  ปริญญาบัตรควบคุมช่างภาพและก าหนดต าแหน่งที่จะให้ช่างบันทึกภาพ 
   ๔.  ประชาสัมพันธ์จุดบริการ การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ให้ผู้มาร่วมงานทราบ 
   ๕.  ด าเนินการเกี่ยวกับพิธีสงฆ์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๖.  ด าเนินการเรื่องการถ่ายภาพนิ่งในห้องพิธีการบริเวณงานฯ 
   7.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทางสื่อวิทยุ 
   8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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7. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและจัดหำรำยได้ 
ประกอบด้วย  
 ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

       คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและจัดหำรำยได้ 
1. นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์       ประธานกรรมการ 
2. นางสุนิสา  ปิยะภาโส      รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสลักจิตร  อมรทรัพย์     กรรมการ 
4. นางปิยวรรณ  ประพฤติตรง     กรรมการ 
5. นางสาววลัยพร  รอดทองเสน     กรรมการ 
6. นางสาวสุนิสา  วัชระโชติพิมาย      กรรมการ 
7. นางวิภาณี  สุขเอียด      กรรมการ 
8. นางสาวประทุมศิลป์  ศรีนวลอินทร์    กรรมการ 
9. นางสุรีย์  ไพโรจน์      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ๑.  จัดท างบประมาณที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 ๒.  รับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
 ๓.  ตรวจสอบ  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินของฝ่ายต่างๆ 
 ๔.  ให้ค าปรึกษาในเรื่องการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ 
 ๕.  ด าเนินการหารายได้จากร้านค้า ร้านดอกไม้ และการประมูลอื่นๆ 
 ๖.  สรุปและจัดท ารายการค่าใช้จ่ายของทุกหน่วยงานเสนอผู้บริหาร 
 ๗.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดดอกไม้บริเวณเวทีท่ีประทับ  
ประกอบด้วย 

นายจเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

   คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดดอกไม้บริเวณเวทีท่ีประทับ  
1. นางนุชลี  ทิพย์มณฑา                                    ประธานกรรมการ 
2. นางฉัตรดาว  ไชยหล่อ                                     รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววนิดา  บุรีภักดี     กรรมการ 
4. นางสาวจริยา  ทรงพระ     กรรมการ 
5. นางสาวติณณา  อุดม      กรรมการ  
6. ผศ.วิจิตรา  ค้ าไพโรจน์                                       กรรมการ 
7. นางสาวจิราภรณ์  ตันติพงศ์อาภา    กรรมการ 
8. นางสาวเลิศศิริ  เตโชอภิวัฒนกุล    กรรมการ  
9. นางสาวอิงอร  เพชรเขียว     กรรมการ 
10. นายพลากร  พันธุ์มณี      กรรมการ 
11. นางจินตนา  เจริญเนตรกุล                                 กรรมการ 
12.  นางสาวอังคนาวรรณ  สืบประดิษฐ์    กรรมการ 
13.  ผศ.อดิศักดิ์  จิตภูษา                                        กรรมการ 
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14.  ผศ.วรรษวดี  แก้วประพันธ์                                  กรรมการ 
15.  นายจิรวิชญ์  พรรณรัตน์     กรรมการ 
16.  นางสาววิลาสินี  สุขกา     กรรมการ  
17.  นางสาววิภานุช  ทองค า     กรรมการ 
18.  นางสาวศุภรดา  พูนแก้ว     กรรมการ 
19.  นายนฤดม  แก้วประดิษฐ์     กรรมการ 
20.  นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์             กรรมการ 
21.  นางสาวนันทิพย์  หาสิน     กรรมการและเลขานุการ 
22.  นางสาวสุพิชชา  แก้วกลม                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ๑. จัดดอกไม้และตกแต่งเวทีที่ประทับ ดอกไม้ห้องประทับและห้องรับรอง 
  2. จัดท ามาลัยข้อพระกร และกรวยเทียนแพ และตกแต่งเสลี่ยงเชิญตรามหาวิทยาลัย 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม  
ประกอบด้วย 

นายจเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

    คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
1. นางนุชลี  ทิพย์มณฑา                                       ประธานกรรมการ 
2. นางวิชชุลฎา  ถาวโรจน์                                     รองประธานกรรมการ 
3. นางจินตนา  เจริญเนตรกุล                                 กรรมการ 
4. นายนรินทร์ภพ  ช่วยการ                                  กรรมการ 
5. นางสาวปัญญรัศม์  ลือขจร                                 กรรมการ 
6. ผศ.พงษ์เทพ  เกิดเนตร      กรรมการ 
7. นางสาวศิริวัลย์  พฤฒิวิลัย                                  กรรมการ 
8. นางสาวเลิศศิริ  เตโชอภิวัฒนกุล    กรรมการ 
9. นางสาววนิดา  บุรีภักดี      กรรมการ 
10. นางสาวภัชศิรีย์  เหล่าทอง     กรรมการ 
11. นางสาวอังคนาวรรณ  สืบประดิษฐ์    กรรมการ 
12. นายเดชศักดิ์  วิจิตต์พันธ์     กรรมการ 
13. ผศ.อัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ     กรรมการ 
14. นายสมบูรณ์  ประสงค์จันทร์     กรรมการ  
15. นายโกสินทร์  ทีปรักษพันธ์                                 กรรมการ                      
16. นางสุปราณี  วุ่นศรี      กรรมการ                                         
17. ผศ.พูนศักดิ์  สันติวิทยานนท์     กรรมการ 
18. นางธัญวลัย  รัศธนันกิจจ์      กรรมการ                                    
19. นายยูโสบ  ด าเต๊ะ         กรรมการ                                       
20.  นายเอกราช  มะลิวรรณ์     กรรมการ 
21.  ว่าที่ร้อยตรีทรงภพ  เพชรอาวุธ    กรรมการ 
22.  นางสาวภัทรภร  เม่งช่วย        กรรมการ  
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23.  นางสาวเศวตฉัตร  นาคะชาต                              กรรมการ                           
24.  นางสาวบุญญา  วุทธชูศิลป์                                 กรรมการ 
25.  นางสาวสร้อยสินธ์  แก้วหนู                                 กรรมการ 
26.  นางสาวบงกช  สุวรรณ์รัตน์                                กรรมการ 
27.  นายธีระชัย  ชูน้อย                                          กรรมการ 
28.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชพร  ด าโพธิ์                        กรรมการ  
29.  นาวสาวจุฑารัตน์  เพ็งลักษ์                                 กรรมการ 
30.  นางสาวสายทิพย์  โมลิโต                                   กรรมการ 
31.  นางสาวสาริยา  ใคลคลาย                                  กรรมการ 
32.  นางวิภานุช  ทองค า                                         กรรมการ 
33.  นางดวงฤดี  สุวรรณรัตน์                                    กรรมการ 
34.  นางสาววิภาวี  ยียมเจริญ     กรรมการ 
35.  นางสาวยาบีล่า  สาหมุน     กรรมการ  
36.  นายวิโรจน์  อะฆะนัง                                       กรรมการ 
37.  นางสุจิรา  สิงห์ชัย                                          กรรมการ 
38.  นางสาวอัญณี  บุญชัย                                       กรรมการ 
39.  นางสาวจุฑารัตน์  อุปถัมภ์     กรรมการ 
40.  นายจักรพงศ์  สุขเพ็ง     กรรมการ 
41.  นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      กรรมการ 
42.  นางสาวรุ่งทิพย์  รัตนผล     กรรมการ 
43.  นางสาวจิราภรณ์  ตันติพงศ์อาภา                        กรรมการและเลขานุการ 
44.  นางสาวศุภรดา  พูนแก้ว                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
    ๑.  จัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับแขกรับเชิญผู้ตามเสด็จ เจ้าหน้าที่รักษา 

    ความปลอดภัย วงดุริยางค์ และทหารกองเกียรติยศ และกรรมการในวันพิธี 
    ๒.  ก าหนดสถานที่ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
    ๓.  จัดบุคลากรเพื่อให้บริการอาหารให้กับแขกทุกฝ่าย โดยประสานงานกับฝ่ายต้อนรับ 
    ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดบริเวณทั่วไปและยำนพำหนะ 
ประกอบด้วย 

ผศ.อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

     คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดบริเวณทั่วไปและยำนพำหนะ 
1. นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน                       ประธานกรรมการ 
2. นายวิศิษฎ์ศักดิ์  ทับยัง      รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.ปิยวิทย์  สุวรรณ                            กรรมการ 
4. ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์     กรรมการ 
5. นางสาวเมลวัลย์  ศิริสงคราม                               กรรมการ 
6. นางสาวศรินยา นิ่มนวล     กรรมการ 
7. นางสาววิลาวรรณ  เล็กสุทธิ์                                 กรรมการ 
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8. นายอรรถพล ขุนเจริญ      กรรมการ 
9. นายสุภชัย ผลทว ี      กรรมการ 
10. นายบรรเลง  ค าเกตุ      กรรมการ 
11. ผศ.จตุพร  ใจด ารงค์                                          กรรมการ 
12. ผศ.ซูไฮดี  สนิ                                          กรรมการ 
13. นางสาวสิริรัตน์  พึ่งชมภู     กรรมการ 
14. นางสาวโยทกา  ทองนิมิตร     กรรมการ 
15. นางสาวพิชญา  พิศสุวรรณ                                  กรรมการ 
16. นายพิสุทธิ์ จารุพันธุ์                                         กรรมการ  
17. นายวีระ บุญมณี      กรรมการ  
18. นายวิรัช บุญมณี      กรรมการ  
19. นายสมพล รัตนมณี      กรรมการ  
20. นายณรงค์ สุกแก้ว      กรรมการ  
21. นายไพบูลย์ หนูประกอบ     กรรมการ  
22. นายชนิด จิตจันทร์      กรรมการ  
23. นายเติมศักดิ์ แก้วชูศรี     กรรมการ  
24. นายนิติกรณ์ จ าเนียรสุข     กรรมการ  
25. นายอภิชาติ ไชยพูน      กรรมการ  
26. นางสาวมัสรินทร์  วิวัฒน์     กรรมการ  
27. นางสมใจ เกตุแก้ว      กรรมการ  
28. นางสาวภาวิตรา แก้วประไพ     กรรมการ  
29. นางสาวผุสดี แสงมณี      กรรมการ  
30. นางสาวมุทิตา แก้วนาแค     กรรมการ  
31. นางสาวพิศมัย ไชยศรี     กรรมการ  
32. นายกฤษฎา ลักษณุกิจ     กรรมการ  
33. นายประสิทธิ์  ซุ้นสุวรรณ     กรรมการ  
34. นายชาคริต สุทธิพันธ์     กรรมการ  
35. นายคมสัน พัฒนภักดี     กรรมการ  
36. นายกมล ทองเจริญ      กรรมการ  
37. นายวรวุฒิ หมัดหมัน      กรรมการ  
38. นายช านาญกิจ  ช านิธุระการ     กรรมการ  
39. นายสนั่น ค ามณี      กรรมการ  
40. นายเทพพงษ์ ชูแก้ว      กรรมการ  
41. นายกมล พลสวัสดิ์      กรรมการ  
42. นักศึกษาช่วยงาน 20 คน                               กรรมการ  
43. นายเอกจักร์  อินทรัตน์                                     กรรมการและเลขานุการ 
44. นางธารารัตน์ อะฆะนัง                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ดูแลปรับปรุงภายในบริเวณพิธีให้สะอาดเรียบร้อย 
๒. จัดหาเต็นท์ส าหรับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเต็นท์ส าหรับผู้ปกครองบัณฑิต 
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๓. ก าหนดจุดที่ตั้งเต็นท์ส าหรับฝ่ายต่างๆ และจัดท าแผนผังการใช้สถานที่ 
๔. ประสานงานในการขอใช้สถานที่เพ่ือเป็นที่พักผู้ปกครองบัณฑิต 
5. ประสานงานในการตกแต่งประดับธงทิวให้สวยงามภายในบริเวณงาน 
6. จัดให้มีน้ าดื่มบริเวณท่ีพักบัณฑิตและที่พักผู้ปกครอง 
7. ก าหนดสถานที่ และอ านวยความสะดวกแก่วงโยธวาทิต 
8. อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาของส านักพระราชวังที่มาจัดสถานที่ 
9. จัดสรรการใช้ยานพาหนะให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ 
10. จัดพาหนะในการบริการรบั-ส่ง อาหารให้กับเจ้าหนา้ที่งานจราจร  เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ 

          11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
11. คณะกรรมกำรฝ่ำยไฟฟ้ำ   
ประกอบด้วย 
  ผศ.อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

      คณะกรรมกำรฝ่ำยไฟฟ้ำ 
๑. รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล     ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.พิทักษ์  บุญนุ่น      รองประธานกรรมการ 
๓. ผศ.ศุภชัย  อรุณพันธ์      กรรมการ 
๔. นายคณโฑ  ปานทองค า     กรรมการ 
๕. นายพรชัย  แคล้วอ้อม      กรรมการ 
๖. นายธีรพงษ์ ฉิมเพชร      กรรมการ 
๗. นางอุทัยทิพย์  จิตรมั่นธรรม     กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวอัชฌา  ทิมกุล      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
   1. ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมไฟฟ้าฉุกเฉิน 
   2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
       
12. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร    
ประกอบด้วย 
 ผศ.อุดร  นามเสน   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

     คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร 
๑. รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล     ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.พรนรายณ์  บุญราศรี     รองประธานกรรมการ 
๓. รศ.มนัส  อนุศิริ      กรรมการ 
๔. ผศ.จ ารูญ  สมบูรณ์      กรรมการ 
๕. ผศ.ภาณุ  พร้อมพุทธางกูร     กรรมการ 
๖. ผศ.นันทชัย  ชูศิลป ์      กรรมการ 
๗. นายชลัท  ทิพากรเกียรติ     กรรมการ 
๘. ผศ.อรุณ  ลูกจันทร์      กรรมการ 
๙. นายเปรมณัช  ชุมพร้อม     กรรมการ 
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๑๐. นายอาศิส อัยรักษ์      กรรมการ 
๑๑. น.ส.สิรภิรณ์ อนุสาย      กรรมการ   
๑๒. นายถาวร  เกื้อสกูล      กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางอุทัยทิพย์  จิตรมั่นธรรม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ๑. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการจัดการจราจรบริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมฯ 
               ทัง้ก่อน – หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

2. มีหน้าที่จัดท าป้ายบอกทางตั้งแต่ศูนย์ทางเข้าศูนย์ประชุมฯ จนถึงทางแยกต่าง ๆ 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับหมอบหมาย 

 
13. คณะกรรมกำรฝ่ำยเสียงและโทรทัศน์วงจรปิด  
ประกอบด้วย 
 ศ.สุวัจน์  ธัญรส  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

    คณะกรรมกำรฝ่ำยเสียงและโทรทัศน์วงจรปิด 
1. ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์                                       ประธานกรรมการ 
2. นายขจรศักดิ ์ พงศ์ธนา     รองประธานกรรมการ 
3. นายปิติพงศ ์ เกิดทิพย์      กรรมการ 
4. นายเฉลิมพล  นกน้อย      กรรมการ 
5. ผศ.วิชาญ  เพชรมณี      กรรมการ 
6. นายกระวี  อนนตรี      กรรมการ 
7. นายกรภัทร  เฉลิมวงศ์             กรรมการ 
8. นายรัญชกร   จันจ าปา     กรรมการ 
9. นางสาวนุชจิเรศ   แก้วสกุล     กรรมการ 
10. ว่าที่ร้อยตรีเชาวน์วรรธน์  ศรีทอง    กรรมการ 
11. นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   จ านวน  20  คน กรรมการ 
12. นายภควัต  จันทรรัศมี     กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวฐิติวัลคุ์  รัชชโต     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ควบคุมระบบเสียงและระบบวงจรปิด 
2. บันทึกภาพเคลื่อนไหวภายในงานพิธี 

 3. ควบคุมและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในบริเวณพิธี 
 4. ควบคุมและติดตั้งระบบเสียงบริเวณท่ีพักผู้ปกครอง ที่รายงานตัวบัณฑิต และภายในห้องพิธี 
 5. เตรียมเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในงานพิธี 
 6. ด าเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงให้กับฝ่ายถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
     การถ่ายทอดสด 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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14. คณะกรรมกำรฝ่ำยถ่ำยทอดภำพและเสียงผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต     
ประกอบด้วย  
            ศ.สุวัจน์  ธัญรส   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

     คณะกรรมกำรฝ่ำยถ่ำยทอดภำพและเสียงฯ 
1. นายกิติศักดิ์   วัฒนกุล    ประธานกรรมการ 
2. นายสุวิพล  มหศักดิสกุล   รองประธานกรรมการ  
3. นายพีรศักดิ์   ชูส่งแสง       กรรมการ 
4. นายพีรพงษ์   ขุนทอง             กรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยตรี วัชรินทร์ บุญชว่ย   กรรมการ  
6. นายภานุวัฒน์ หนูนคง     กรรมการ 
7. นายฟูเกียรติ อมรทรัพย์       กรรมการ 
8. นายสหภูมิ   สุจิโต              กรรมการ 
9.  นายอานนท์ หลงหัน   กรรมการ 
10. นายวรรณะ เจริญศรี   กรรมการ 
11. นายไฟซอล หมานอีน    กรรมการ 
12. นางสาวสุนิสา  จุลนวล       กรรมการ  
13. นายกนกพล   เมืองรักษ์        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ๑. จัดเตรียมและจัดซื้ออุปกรณ์ ส าหรับการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และอ่ืนๆที่จ าเป็น 
 ๒. ด าเนินการและดูแลความเรียบร้อยในการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามจุดที่ก าหนดไว้ 
          ๓. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
15. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำรักขำและรักษำควำมปลอดภัย   
ประกอบด้วย 
 ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

    คณะกรรมกำรฝ่ำยอำรักขำและรักษำควำมปลอดภัย 
๑. นายส าราญ   ขวัญยืน      ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ   ไชยศร    รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมภพ   ประดิษฐสาร     กรรมการ 
๔. นางจงกลนี   ศรีจงกล      กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิพย์   หยงสตาร์    กรรมการ 
๖. นายกิตติพงษ์   สนิทปู่      กรรมการ 
๗. นางดาวดล   จันทรประทิน     กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวสโรชา   เรืองกาญจน์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวณัฐกาญจน์   จันทร์ศรีบุตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายราเชนทร์   อาการส     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
1. จัดตั้งกองอ านวยการร่วมรักษาความปลอดภัย เพ่ือการประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
2. ก าหนดเขตในการเข้าพ้ืนที่ของคณะกรรมการ และจัดท าบัตรประจ าตัว บัตรอนุญาตน ายานพาหนะ

เข้า-ออก และเครื่องหมายในการเข้าพ้ืนที่ 
3. ก าหนดแผนงานและวางแผนด าเนินการและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ศูนย์ประชุม 
4. ประชุมวางแผนและประสานงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และการติดตั้งเครื่องมือหรือ

อุปกรณ์ทีเกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัย 
5. ด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในการรักษาความปลอดภัย 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

15.1  คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจควำมเรียบร้อยของผู้บริหำร แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปฏิบัติงำนภำยในห้องพิธี 
ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์   สังขวาสี  กรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ   ไชยศร  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิพย์   หยงสตาร์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าราญ   โชคสวัสดิกร  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ   สร้อยทอง  กรรมการ 
6. นางธมลชนก   คงขวัญ  กรรมการ 
7. นางสาวสุพัตรา   ค าแหง  กรรมการ 
8. นายส าราญ   ขวัญยืน  กรรมการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ตรวจเครื่องแต่งกาย การน าสิ่งของเข้าภายในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 

ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปฏิบัติงานภายในห้องพิธี 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

15.2  คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจควำมเรียบร้อยอำจำรย์ก ำกับแถว บัณฑิต และผู้ปฏิบัติงำน ก่อนผ่ำน
เครื่องสแกนโลหะ  
ประกอบด้วย 

กองพัฒนำนักศึกษำ 
1. นางนันท์นภัส   โอภาโส  กรรมการ 
2. นางสาวจุฑามาศ   ประดิษฐสาร  กรรมการ 
3. นางสาวณัฐกาญจน์   จันทร์ศรีบุตร  กรรมการ 
4. นางสาวสโรชา   เรืองกาญจน์  กรรมการ 
5. นางสาวจิราพร   เทพวารินทร์  กรรมการ 
6. นายนิทัศน์   ข าตรี  กรรมการ 
7. นางขนิษฐา   พุธจันทร์  กรรมการ 
8. นายราเชนทร์   อาการส  กรรมการ 
9. นายณัฐวุฒิ   ทองศร  กรรมการ 
10. นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 15  คน 
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ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าราญ   โชคสวัสดิกร  กรรมการ 
2. นายกิตติพงษ์   สนิทปู่  กรรมการ 

ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
1. นายช านาญ   ขวัญสกุล  กรรมการ 
2. นางสาวปานหทัย   ปานสิทธิ์  กรรมการ 
3. นางสาวปาตีเมาะ   วาเฮง  กรรมการ 
4. นางสาวอ าไพ   เขียนด้วง  กรรมการ 
5. นางรัตนา   หยงสตาร์  กรรมการ 

คณะบริหำรธุรกิจ 
1. นางพิมพ์อักษร   แก้วภักดี  กรรมการ 
2. นางสาวเปมิกา   แป้นประดิษฐ์  กรรมการ 
3. นางสาวนนลษร   บุญเลิศ  กรรมการ 
4. นางสาวอารมณ์   รอดลอดทรัพย์  กรรมการ 
5. นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยสิทธิ์  กรรมการ 
6. นางสาวกานต์รวี   สงค์หนูนธินี  กรรมการ 
7. นางสาวปิยะวรรณ   ส๊ะแร๊ะมุหมีน    กรรมการ 
8. นางสาวจริยา   จันทวงศ์  กรรมการ 
9. นางสาวน้ าทิพย์   สุขแก้ว  กรรมการ 
10. นางสาวประทุม   แก่นคง    กรรมการ 
11. นางสาววรทิพย์   ลิ่มวชิรโชติ    กรรมการ 
12. นายเมธี   จันทะโร     กรรมการ 
13. นายณรงค์กร   ศรีสวัสดิ์    กรรมการ 
14. นายณัฐกฤษฐ์   พฤกษ์เลิศตระกูล   กรรมการ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
1. นางสาวเพ็ญพักตร   แกล้วทนงค์  กรรมการ 
2. นางสาวพรเพ็ญ   จันทรา  กรรมการ 
3. นางสาวภัทราภรณ์   เพชรจ ารัส  กรรมการ 
4. นางสาววิลาวัลย์   ทองนิมิตร  กรรมการ 
5. นายชูเกียรติ   กล้าศักดา  กรรมการ 

คณะศิลปศำสตร์ 
1. นางสาวสุภารัตน์   คงประดิษฐ์  กรรมการ 
2. นางรจวรรณ   รามแก้ว  กรรมการ 
3. นางสาวนราธร   ส่งศร ี  กรรมการ 
4. นางชัญญภัทร   สุกแก้ว  กรรมการ 
5. นางสาวชลินฎา   อ่อนประชู  กรรมการ 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
1. นายธนวัฒน์   เลขาพันธ์  กรรมการ 
2. นายปราโมท   ปัตตา  กรรมการ 
3. นางสาวชนพรรณ    สังฆกิจ  กรรมการ 
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คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
1. นายกฤษฎา   คงพูน  กรรมการ 
2. นายอนุกูล   นันทพุธ  กรรมการ 
3. นายเอกศักดิ์   สงสังข์  กรรมการ 
4. นางสาววรวลัญช์   มงคลชยานันต์  กรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน   แก้วศรีวงศกร  กรรมการ 

วิทยำลัยรัตภูมิ 
1. นางธมลชนก   คงขวัญ  กรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์   ทองวิเชียร  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวดล   นวลนภดล  กรรมการ 
4. นายณัฐิรงค์   กฤตานนท์  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริษา   โสภาจารย์  กรรมการ 
6. นางสาวฐิติมา   จุลจินดา  กรรมการ 
7. นายอาซัน   วงศ์หมัดทอง  กรรมการ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1. นายศุภเวทย์   สงคง  กรรมการ  
2. นายสิงหา   จุงศิริ  กรรมการ  
3. นายศักดิ์ฐาพงษ์    ไชยศร  กรรมการ  
4. นายเสริมศักดิ์   เกิดวัน  กรรมการ  
5. นางสาวธิติมา   รักถนอม  กรรมการ 
6. นางราตรี   เขียวรอด  กรรมการ 
7. นางสาวภัชญาภา   ทองใส  กรรมการ 

คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
1. นางสาวสุพัตรา   ค าแหง  กรรมการ 
2. นางสาวอมรรัตน์   ธนาวุฒิ  กรรมการ 
3. นายเดชนรินทร์   ตะปินา  กรรมการ 
4. นางอารยา   แก้วคง  กรรมการ 
5. นางสาววิภาวี   พันธ์ทอง  กรรมการ 
6. นางสาวสุนิษา   จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
7. นางสาวรุ่งฤดี   เครือเนตร  กรรมการ 
8. นายณรงค์ชัย   มาคง  กรรมการ 

คณะเกษตรศำสตร์ 
1. นางสาววิยะดา   แสงวงค์  กรรมการ 
2. นายศรราม   แก้วตาทิพย์  กรรมการ 
3. นางสาวศิริวรรณ   ทองเลี่ยมนาค  กรรมการ 
4. นางสาวนศพร   ธรรมโชติ  กรรมการ 
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คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
1.  นางสาวฐิตารีย์   สมรูป  กรรมการ 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
1.  นายสุรเชษฐ์   จ านงจิตร  กรรมการ 

วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 
1. นางชุลี   หมีรักษา  กรรมการ 
2. นายเข้มนที   ศรีสุขล้อม  กรรมการ 
3. นางสาวเนตรลดา   ละอองทอง  กรรมการ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
1. นางวลัยพร   สงเสน  กรรมการ 
2. นายอาทิตย์   ด้วนเกตุ  กรรมการ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
1. นางสาวอภิสรา   จันทร์ผ่อง  กรรมการ 
2. นายคณิตศร   บุญรัตน์  กรรมการ 

วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
1. นางสาวโอษฐ์สุมา   ชุมพงศ์  กรรมการ 
2. นางสาวอมรรัตน์   นกรู้รัก  กรรมการ 
3. นายรณกฤต   แก้วละเอียด  กรรมการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ตรวจเครื่องแต่งกาย การน าสิ่งของเข้าภายในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต

มหาบัณฑิต อาจารย์ก ากับแถว และผู้ปฏิบัติงาน บริเวณจุดรับลงทะเบียนบัณฑิต 

๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

15.3  คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจควำมเรียบร้อยของบัณฑิตที่มีกำรแต่งตั้งยศ 
1.  ผศ.ว่าที่พันตรีด ารงค์   โลหะลักษณาเดช  กรรมการ 

 2.  นายสุพัฒน์   ธนูศิลป ์     กรรมการ 
 3.  นางนันท์นภัส   โอภาโส     กรรมการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ตรวจความถูกต้องเครื่องแต่งกายของมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่มีการแต่งตั้งยศ 

๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

16. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล   
ประกอบด้วย 
 ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

    คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
1. นางดาวดล  จันทรประทิน     ประธานกรรมการ 
2. นางพรกนก   อินทศิริ      รองประธานกรรมการ 
3. นางณัฎฐนันท์  นิวาสวุฒิกิจ     กรรมการ 
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4. นางเพชรรัตน์   ศิริไพศาล     กรรมการ 
5. นางชนิภักดิ์   ครชาตรี     กรรมการ 
6. นางสุภาวดี  แสงสีจันทร์     กรรมการ 
7. นางสาวกนกวรรณ  ขวัญยืน     กรรมการ 
8. นางสาวอุไรวรรณ  เพ็ชรกูล     กรรมการ 
9. นายสุรสิทธิ์  ศักดา      กรรมการ 
10. นางวันทนา   เทพกูล      กรรมการ 
11. นางสาวสุมณฑา   สุวรรโณ     กรรมการ 
12. นายคุณากร  จิตจันทร์     กรรมการ 
13. นายซัมพูเด็ง   มีนา      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พยาบาลและสถานที่ปฐมพยาบาล โดยประสานงานกับฝ่ายจัดบริเวณท่ัวไป 
๒.  ประสานงานกับโรงพยาบาล หากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน 
๓.  จัดเตรียมการพยาบาลฉุกเฉิน 
๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

17. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
ประกอบด้วย 

ศ.สุวัจน์  ธัญรส   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายฯ 

 คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
1. ผศ.ธยา  ภิรมย ์      ประธานกรรมการ 
2. ผศ.เสนอ  สะอาด        รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววีรวรรณ  อ าภา     กรรมการและเลขานุการ 
4. นายชนาธิป   ลีนิน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวจุฑาทิพย์  แซ่ลิ่ม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1.  ออกแบบใบประเมินและด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ   
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จ.สงขลา 
2.  รวบรวมข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและติดตามการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 
3. ประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อผู้บริหาร 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

17.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยเก็บข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต และควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำร 
     ประกอบด้วย 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
1. นางสาวเพ็ญพักตร  แกล้วทนงค์    กรรมการ 
2. นางสาวพรเพ็ญ  จันทรา     กรรมการ 
3. นางสาวภัทราภรณ์  เพ็ชรจ ารัส    กรรมการ  
4. นางสาวจีราวรรณ  จิตรวิจารณ์    กรรมการ 
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5. นางอุทัยทิพย์  จิตรมั่นธรรม    กรรมการ 
6. นางสาวสารภี  มาลีสุคนธ์     กรรมการ 
7. นางสาวอังคณา  สีม่วง     กรรมการ 
8. นางสาววิลาวัลย์  ทองนิมิตร    กรรมการ 
9. นางสาวกาญจนา  ทองตีบ     กรรมการ 
10. นายชูเกียรติ  กล้าศักดา     กรรมการ 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
1. นางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี     กรรมการ 
2. นายจรัญ  ธรรมใจ     กรรมการ 
3. นางสาวจุฑามาศ  จันโททัย    กรรมการ 
4. นายเอกศักดิ์  สงสังข์     กรรมการ 
5. นางรุ่งนภา  แก้วนวล     กรรมการ 
6. นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี     กรรมการ 

คณะบริหำรธุรกิจ 
1. นางรัสมนต์  ยุระพันธุ์     กรรมการ 
2. นางวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์    กรรมการ 
3. นางสาวน้ าทิพย์  สุขแก้ว     กรรมการ 
4. นางสาวกานต์รวี  สงค์หนูนธินี    กรรมการ 
5. นางสาวกิติต์ธัญญา  มานพสิน    กรรมการ 
6. นางณัฏฐนันท์  นิวาสวุฒิกิจ    กรรมการ 
7. นางสาววรทิพย์  ลิ่มวชิรโชต ิ    กรรมการ 
8. นางนนลษร  บุญเลิศ     กรรมการ 
9. นางสาววิริยา  ปิ่นสุวรรณ     กรรมการ 
10. นางสาวเปมิกา  แป้นประดิษฐ์    กรรมการ 
11. นางพิมพ์อักษร  แก้วภักดี    กรรมการ 
12. นายณรงค์กร  ศรีสวัสดิ์     กรรมการ 
13. นางสาวรัตดาวรรณ  แก้วสวัส    กรรมการ 
14. นางสาวจริยา  จันทวงศ์     กรรมการ 
15. นางสาวชาตยา  ลิ่มเจริญ    กรรมการ 
16. นางสาวศิราณี    สุนทรวิจิตร    กรรมการ 
17. ว่าที่ ร.ต. ธนภัทร  พันธุ์ทอง    กรรมการ 
18. นายณัฐกฤษณ์  พฤกษ์เลิศตระกูล   กรรมการ 
19. นางสาวปิยวรรณ  สะแร๊ะมุหมีน    กรรมการ 
20. นางสาวสริตา  ชื่นชม     กรรมการ 

คณะศิลปศำสตร์ 
1. ผศ. อฏัฐชัย  ถาวรสุวรรณ     กรรมการ 
2. นายยูโสบ  ด าเต๊ะ     กรรมการ 
3. นางสาวสุภารัตน์  คงประดิษฐ์    กรรมการ 
4. นางรจวรรณ  รามแก้ว     กรรมการ 
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คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
1. นายพัชร  แสงสุวรรณ         กรรมการ 
2. นางสาวอธิญา  รัตนมา     กรรมการ 
3. นางสาวมณฑิตา  ศรีพล       กรรมการ 

วิทยำลัยรัตภูมิ 
1. นางราตรี  สุยบางด า     กรรมการ 
2. นางสาวปิยนุช  ศรีรีภพ     กรรมการ 
3. นางสาวนภัตตนันท์  สุวรรณรัตน์    กรรมการ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
1. ผศ.ขวัญชีวา  หยงสตาร ์     กรรมการ 
2. อาจารย์ศวรรณรัศม์  อภัยพงค์    กรรมการ 
3. อาจารย์ศิรินันทร์  นาพอ     กรรมการ 
4. อาจารย์จันทิรา  เจือกโว้น     กรรมการ 
5. อาจารย์คณิศร  บุญรัตน์     กรรมการ 
6. อาจารย์นุอนันท์  คุระแก้ว     กรรมการ 
7. อาจารย์กฤดิกร  แก้ววงศ์ศรี    กรรมการ 
8. นางสาวมะลิวัลย์  หนูเซ่ง     กรรมการ 
9. นางสาวทิพย์รัตน์  ช่วยธานี    กรรมการ 
10. นางสาวอภิสรา  จันทร์ผ่อง    กรรมการ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
1. ผศ.ชาคริยา  ฉลาด          กรรมการ 
2. รศ.วรวุฒิ  เกิดปราง     กรรมการ 
3. นางกนกรัตน์  รัตนพันธุ์     กรรมการ 
4. นายนิคม  อ่อนสี      กรรมการ 
5. นางสาวนัฏฐา  คเชนทร์ภักดี    กรรมการ 
6. นางวลัยพร  สงเสน     กรรมการ 
7. นางสาววารีรัตน์  ขุนทอง     กรรมการ 
8. นางสาวปราณี  อยู่เด็น     กรรมการ 
9. นางสาวศุภรัตน์  คงโอ     กรรมการ 
10. นางสาวหทัยทิพย์  ทองด้วน    กรรมการ 
11. นายอาทิตย์  ด้วยเกตุ     กรรมการ 

วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
1. ผศ.ระริน  เครือวรพันธุ์        กรรมการ 
2. นางสาวกาญจนา  อุบล     กรรมการ 
3. นางสาวแสงเดือน  แก้วกลาง    กรรมการ 
4. นางสาวกรวิษา  ร่มรื่น     กรรมการ 
5. นางสาวชญาดา  รักรู้     กรรมการ 
6. นางสาวปิวรา  มณีนิตย์     กรรมการ 
7. นางสาวปิยะนุช  นาพอ     กรรมการ 
8. นายนิวัฒน์  นุ่นชูผล     กรรมการ 
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คณะเกษตรศำสตร์ 
1. นางสาวนศพร  ธรรมโชติ     กรรมการ 
2. นางจันตินา  สุชาฎา     กรรมการ 
3. นางสาววิยะดา  แสงวงค์     กรรมการ 
4. นางสาวสุนีย์  ศรีช ู     กรรมการ 

วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 
1. นายเข้มนที  ศรีสุขล้อม     กรรมการ 
2. นางนนทยา  ใจรักษ์     กรรมการ 
3. นางสาวมัติยาภรณ์  ศรีใส     กรรมการ 

คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
1. ผศ.น้อมจิตต์  แก้วไทย  อันเดร    กรรมการ 
2. ผศ.ศิรินาถ  ศรีอ่อนนวล     กรรมการ 
3. นางสาวเดือนพัตรา  จันทร์สุด    กรรมการ 

คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
1. นางสาวอรัญญา  จินาชาญ    กรรมการ 
2. นางสาวกัญญา  ผันแปรจิตต์    กรรมการ 
3. นางสาวศรีสมร  ศรหนู     กรรมการ 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
1. สพ.ญ. กัตติเนตร  สกุลสวัสดิพันธ์    กรรมการ 
2. นางสาวสุภาภรณ์  กลิ่นแก้ว    กรรมการ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1. นายศุภเวทย์  สงคง     กรรมการ 
2. นายสิงหา  จุงศิริ       กรรมการ 
3. นางสาวธิติมา  รักถนอม     กรรมการ 
4. นางสาวศรัญญา  แก้วปนทอง    กรรมการ 
5. นางพรประภา  ปานสีนุ่น     กรรมการ 
6. นางพัชรินทร์  เต็งมีศรี     กรรมการ 
7. นางกุนวดี  สุขเกษม     กรรมการ 
8. นางจุฑามาศ  สุดใจ     กรรมการ 
9. นางชมพูนุท  คงรอด     กรรมการ 
10. นางสาวธนิดา  ยิ่งค านึง         กรรมการ 

มีหน้ำที่ 
1. ประสานกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต โดย Print 

Out จาก Web ที่แสดงให้เห็นว่าสถานะการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ความ
สมบูรณ์/ถูกต้องของข้อมูล  

2. จัดเตรียมแบบฟอร์มเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท า โดยประมาณจากจ านวนผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูล
ผ่านระบบฯ 
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3. ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ ในวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาของแต่ละคณะ/
สาขา/สาขาวิชา 
ฝ่ำยรับลงทะเบียน : เพ่ือท าความเข้าใจในการตรวจสอบเอกสารก่อนลงทะเบียนซ้อมรับปริญญา 
ซึ่งให้บัณฑิต Print Out เอกสารการกรอกข้อมูลฯ ยื่นให้กรรมการรับลงทะเบียนในวันรายงานตัว 
สำขำ/สำขำวิชำ : เพ่ือให้บัณฑิตที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง/สมบูรณ์ ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
วันซ้อมย่อย 

4. จัดเตรียมเอกสารติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการให้บัณฑิต หรือ
ประสานกับบัณฑิตในการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการในโอกาสต่อไป 

5. ประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

17.2 คณะกรรมกำรฝ่ำยเก็บข้อมูลควำมพึงพอใจในกำรจัดพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ประกอบด้วย 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
1. ผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์    กรรมการ 
2. ผศ.ปฏิมากร  จันทร์พริ้ม     กรรมการ 
3. นางสาวดรุณี  ชายทอง     กรรมการ 
4. นางภัทราภา  จ้อยพจน์     กรรมการ 
5. นางสาวธัญญรัตน์  รุณปักษ์    กรรมการ 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
1. นางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี     กรรมการ 
2. นางรุ่งนภา  แก้วนวล     กรรมการ 
3. นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี     กรรมการ 

คณะบริหำรธุรกิจ 
1. นางสาวสริตา  ชื่นชม     กรรมการ 
2. นางสาวศิราณี  สุนทรวิจิตร    กรรมการ 
3. นางสาววิริยา  ปิ่นสุวรรณ     กรรมการ 

วิทยำลัยรัตภูมิ 
1. นายอารีย์  เต๊ะหละ     กรรมการ 
2. ผศ.วันดี  นวนสร้อย     กรรมการ 
3. นางราตรี  สุยบางด า     กรรมการ 
4. นางสาวปิยนุช  ศรีรีภพ     กรรมการ 
5. นางสาวนภัตตนันท์  สุวรรณรัตน์    กรรมการ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ตรงจิตต์    กรรมการ 
2. นางสาวพรพรรณ  เกื้อบุญ    กรรมการ 
3. นางสาวจารุวรรณ  ปานประดิษฐ์    กรรมการ 
4. นางทิพย์เกสร  สืบประดิษฐ์    กรรมการ 
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. นางสาววารุณี  วิวัชนะ     กรรมการ 
2. นางทิพวรรณ  พุทธวิโร     กรรมการ 
3. นางสาววันวิสา  จุลบุญญาสิทธิ์    กรรมการ 

กองวิเทศสัมพันธ์และกำรประกันคุณภำพ 
1. นายชาติชาย  ช่างแก้     กรรมการ 
2. นางสาวสุชาดา  บุญโท     กรรมการ 
3. นางสาวอภิชญา  ลิมปนะพิทยาธร    กรรมการ 

มีหน้ำที่ 
1. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยศรีวิชัย และการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สงขลา 
2. ประมวลผลข้อมูล และรายงานต่อผู้บริหาร 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฉบับนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยต่อไป 

     สั่ง  ณ  วันที่   17  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ   หนูเนียม) 
               รักษาราชการแทน 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 


