
  
 
 

กองพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ก าหนดการภายในคณะ 
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 

 

ขอให้บัณฑิตทุกท่านแตง่กายตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ครั้งที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ     
 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

เวลา รายละเอียด 

07.00 น. ลงทะเบียนถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ โรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา 

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

13.00 – 13.15 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับบัณฑิตและแสดงความยินดี
แก่บัณฑิต และเปิดพิธีซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตร 

13.15 – 16.45 น. บัณฑิตซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

16.45 – 17.00 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวขอบคุณบัณฑิตและปิดพิธีซ้อมย่อย
งานพระราชทานปริญญาบัตร 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
***************************************************** 

 
 
 



  
 
 

กองพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์ 

ณ  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว (CGV Hall) 
เวลา รายละเอียด 

07.00 น. ลงทะเบียนถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ โรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา 

11.00 – 12.30 น. ลงทะเบียน ณ  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่

แกรนด์วิว (CGV Hall) 

12.30 – 13.00 น. เตรียมความพร้อม ในห้องพิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร    
(เวลา 12.45 น. ปิดประตูทางเข้าไม่ให้บัณฑิตท่ีมาช้าเข้า) 

13.00 – 13.15 น. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต 

13.15 – 13.30 น. รับชมวีดีทัศน์ “แนวปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร”  

13.30 – 14.00 น. ล าดับพิธีการบนเวที โดย คณะกรรมการพิธีการ (บนเวที) และรับชมตัวอย่าง

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย นักศึกษาต้นแบบ  

14.00 – 14.15 น. พร้อมพักรับประทานอาหารว่าง 

14.15 – 15.00 น. พิธีการซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร (แบ่งกลุ่มซ้อมย่อย)  

15.00 – 15.45 น. พิธีการซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมภาพรวม คร้ังท่ี 1) 

15.45 – 16.15 น. รับฟังข้อเสนอแนะ และประเมินพิธีการซ้อมย่อยฯ  

16.15 – 17.00 น. พิธีการซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมภาพรวม คร้ังท่ี 2) 

17.00 น. เสร็จสิ้นพิธีการ 

 

หมายเหตุ    ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 



  
 
 

กองพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร ์

ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา        
อาคาร 15 ชั้น 4 (เจ็ดยอด) 

เวลา รายละเอียด 

07.00 น. ลงทะเบียนถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ โรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา 

12.00 – 12.30 น. ลงทะเบียนชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาล้านนา อาคาร 15 

12.30 – 13.00 น. จัดแถวตามหลักสูตร Load เข้าห้องประชุม 

13.00 – 13.15 น. คณบดีศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์กล่าวแสดงตอนรับบัณฑิต  

13.15 – 13.30 น. ชมวีดีทัศน์ “การซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร”  

13.30 – 13.45 น. อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมสาธิตและอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆในการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

13.45 – 15.30 น. บัณฑิตซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
-ซ้อมกลุ่มย่อยในส่วนท่ีผิดพลาด 
-ซ้อมกลุ่มใหญ่ 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

***************************************************** 

 

 

 

 

 



ก าหนดการถ่ายภาพหมู่ ปีการศึกษา 2561 
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานบัว ศาลาราชมงคล รายงานตัวตั้งแถวบริเวณโรงอาหารกลาง 

ล าดับ เร่ิมถ่าย สาขาวิชา จ านวนบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1 07.40 น. บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ MBA 4 

2 07.45 น. บัญชีบัณฑิต การบัญชี 4 ปี 135 

3 07.50 น. บัญชีบัณฑิต การบัญชี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 96 

4 07.55 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการ ตอ่เนื่อง/เทียบโอน 158 

5 08.00 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการ 4 ปี 96 

6 08.05 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการส านักงาน 25 

7 08.10 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต การตลาด 97 

8 08.15 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต การตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก(RBM) 56 

9 08.20 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ 117 

10 08.25 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ IBM 50 

11 08.30 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์,สารสนเทศทางธุรกิจ 122 

12 08.35 น. ศิลปศาสตรบณัฑติ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 108 

13 08.40 น. ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 55 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

14 08.45 น. วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 24 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

15 08.50 น. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  วิศวกรรมไฟฟ้า 4 

16 08.55 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า 79 

17 9.00 น. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 

18 9.05 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 67 

19 9.10 น. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม 9 

20 9.15 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 101 

21 9.20 น. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  วิศวกรรมเคร่ืองกล 8 

22 9.25 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล 87 

23 9.30 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่ 29 

24 9.35 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 

25 9.40 น. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล 6 

26 9.45 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 83 

27 9.50 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแม่พิมพ์ 86 

28 9.55 น. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมอุตสาหการ 23 

29 10.00 น. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมโยธา 31 



 

 

**หมายเหตุขอให้บัณฑิตทุกท่านมาลงทะเบียนถ่ายภาพหมู่ฯ ในเวลา 07.00 น.  พร้อมเข้าแถวเตรียมถ่ายภาพ ท่ีบริเวณ

โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา (พร้อมใบยืนยันการกรอกระบบภาวะการมงีานท าของบัณฑิต)    

หากลงทะเบียนเสร็จแล้ว  ขอให้ท่านมาต้ังแถวหน้าโรงอาหารก่อนเวลาถ่ายของแต่ละสาขา 30 นาท ี

 

 

    

ล าดับ เร่ิมถ่าย สาขาวิชา จ านวนบัณฑิต 

30 10.05 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา 94 
31 10.10 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

32 10.15 น. ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 

33 10.20 น. เทคโนโลยีบัณฑิต เซรามิก 19 

34 10.25 น. เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์ 48 

35 10.30 น. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สิ่งทอและเคร่ืองประดับ 44 

36 10.35 น. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ออกแบบสื่อสาร 58 

37 10.40 น. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ออกแบบอุตสาหกรรม 41 

38 10.45 น. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ทัศนศิลป ์ 67 

39 10.50 น. สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม 65 

40 10.55 น. สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน 36 



 
 
 

ก าหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33   
ประจ าปีการศึกษา 2561  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม ่
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 

 
07.00 – 07.30 น. บัณฑิตลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง 

07.30 – 08.00 น. บัณฑิตพร้อมเพรียงกันในห้องประชุม 

08.30 – 09.00 น. พิธีการเปิดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวแสดงความยินดีแกบ่ัณฑิต 

09.00 – 09.15 น. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต  

09.15 – 09.30 น. นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กล่าว
แสดงความยินดีแกบ่ัณฑิต 

09.30 – 10.00 น. บรรยายขั้นตอนวิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ 

 และอาจารย์ปรียานุช อนุสุเรนทร์ 

10.00 – 12.00 น. ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงเช้า) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงบ่าย) 

15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30 – 17.00 น. ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ต่อ) 

…………………………………………………………………………. 

** ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



 
ก าหนดการซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33   

ประจ าปีการศึกษา 2561  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทมุธานี  
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562  (ซ้อมใหญ)่ และ วนัจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 (วันพิธีฯ) 

 

 

ช่วงเช้า   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ   
 

06.00 น.  บัณฑิตตั้งแถว พร้อมรายงานตัวในแถว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์  

                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

06.25 น.  บัณฑิตตั้งขบวนแถวโดยพร้อมเพียงกัน 

06.55 น.  เริ่มเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  

07.00 น. ผู้บริหารน าขบวนแถวเข้าสู่หอประชุม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวแสดงความยินดีแกบ่ัณฑิต 

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวแสดงความยินดี
แก่บัณฑิต 

11.30 น. เสร็จสิ้นพิธีการ 
 

 ช่วงบ่าย   คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                

09.30 น.  บัณฑิตตั้งแถว พร้อมรายงานตัวในแถว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์  

                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

10.45 น.  บัณฑิตตั้งขบวนแถวโดยพร้อมเพียงกัน 

11.00 น. ผู้บริหารน าขบวนแถวเข้าสู่หอประชุม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวแสดงความยินดีแก่บณัฑิต 

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวแสดงความยินดี
แก่บัณฑิต 

16.30 น. เสร็จสิ้นพิธีการ 


