


ก ำหนดกำรซ้อมย่อยพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร คร้ังที่ 1  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่ 
 

ตรวจ ATK   

วันศุกร์ที่ 12 สิงหำคม 2565    

- ให้บัณฑิตที่จะถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต และที่จะเข้ำย่อยพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร เข้ำรับกำรตรวจ ATK ทุกคน 
ณ อำคำรเรียนรวม  มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ (เท่ำนั้น) 
07.00 – 08.00 น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ตรวจ ATK 
08.00 – 10.00 น. บัณฑิตคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ตรวจ ATK 
10.00 – 12.00 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ตรวจ ATK 

กำรเข้ำซ้อมย่อยพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ 

วันศุกร์ที่ 12 สิงหำคม 2565     

08.30 – 18.00 น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    เข้าซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  (แต่งกายชุดสุภาพ สวมครุยทับ) 

13.00 – 16.00 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  เข้ารับฟังล าดับการ 
ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ (แต่งกายชุดสุภาพ) 

13.00 – 16.30 น. บัณฑิตคณะศิ ลปกรรมและสถาปั ตยกรรมศาสตร์   เ ข้ าซ้ อมย่ อย พิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมโพธิพุทธ คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์   
(แต่งกายชุดสุภาพ) 

วันเสำร์ที่ 13 สิงหำคม 2565    (แต่งกายถูกระเบียบเหมือนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 

07.30 – 11.00 น. บัณฑิตทุกคณะถ่ายภาพหมู่บัณฑิต  (ตามก าหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต)  
10.00 – 17.00 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัย 
                               เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส ห วิ ท ย า ก า ร   เ ข้ า ซ้ อ ม ย่ อ ย พิ ธี พ ร ะ ร า ช ท า น ป ริ ญ ญ า บั ต ร  
                               ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

พิธีซ้อมใหญ่  และพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร  มทร.ล้ำนนำ   หลังจำกเวลำ 07.30 น. ไม่อนุญำต 

ให้บัณฑิตมำสำยเข้ำหอประชุม   
วันอำทิตย์ท่ี 14 สิงหำคม 2565   ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

05.00 – 12.00 น. พิธีซ้อมใหญ่รวม (ครั้งที่ 1) งานพระราชทานปริญญาบัตร  (แต่งกายชุดสุภาพ สวมครุยทับ) 

วันจันทร์ที่ 15 สิงหำคม 2565  ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

05.00 – 12.00 น. พิธีซ้อมใหญ่รวม (ครั้งที่ 2) งานพระราชทานปริญญาบัตร (แต่งกายถูกระเบียบเหมือนวันพิธี) 
13.00 – 16.00 น. ตรวจ ATK     

วันอังคำรที่ 16 สิงหำคม 2565  ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

05.00 – 12.00 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (แต่งกายตามประกาศการแต่งกายฯ) 
* สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำกำรฝึกซ้อมและพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 



ก ำหนดกำรถ่ำยภำพหมู่บัณฑิตมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่ 
วันที่ 13 สิงหำคม 2565  

ณ โรงอำหำรกลำง และลำนบัว มหำวิทยำลัยเทคโนลีรำชมงคลล้ำนนำ  

ล ำดับ เร่ิมถ่ำย สำขำวิชำ จ ำนวนบัณฑิต 

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 

1 08.00 น. วิศวกรรมศาสตรมหำบัณฑิต  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้ำ  71 

2 08.05 น. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 37 

3 08.10 น. 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ  ,วิศวกรรมโทรคมนำคม 

42 

4 08.15 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 47 

5 08.20 น. วิศวกรรมศาสตรมหำบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  วิศวกรรมเคร่ืองกล 88 

6 08.25 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่ 10 

7 08.30 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตรและชีวภำพ 42 

8 08.35 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธำ 78 

9 08.40 น. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมโยธำ 18 

10 08.45 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแม่พิมพ์ 73 

11 08.50 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 22 

12 08.55 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสำหกำร 65 

13 9.00 น. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมอุตสำหกำร 13 

วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 

14 9.05 น. วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 11 

คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

15 9.10 น. 
ศิลปกรรมศาสตรมหำบัณฑิต ศิลปะและกำรออกแบบสร้ำงสรรค์  ,   
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ทัศนศิลป ์

67 

16 9.15 น. เทคโนโลยีบัณฑิต เซรำมิก, เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีกำรพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ ์ 46 

17 9.20 น. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ออกแบบสื่อสำร 29 

18 9.25 น. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สิ่งทอและเคร่ืองประดับ 22 

19 9.30 น. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ออกแบบอุตสำหกรรม 34 



 

หมำยเหตุ    -    การแต่งกาย ให้บัณฑิตแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบประกาศการแต่งกายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

               ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562  

       -   ให้บัณฑิตที่จะถ่ายภาพหมู่สาขาในด าลับที่ 1 มาตั้งแถวในเวลา 07.30 น.  ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัย 

               เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

- สถานที่ถ่ายภาพหมู่ คือ บริเวณลานบัว หน้าอาคารอ านวยการ โดยให้บัณฑิตมารายงานตัว พร้อมตั้งแถว ก่อน

ก าหนดการถ่ายภาพหมู่ของสาขาตนเอง 30 นาท ีณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

- บัณฑิตที่จะถ่ายภาพหมู่ จะต้องได้รับการตรวจ ATK จากมหาวิทยาลัยฯตามก าหนดการในวันที่ 12 สิงหาคม 

2565 บัณฑิตที่มีผลตรวจ ATK เป็นลบ เท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าถ่ายภาพหมู่ 

- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

                        

ล ำดับ เร่ิมถ่ำย สำขำวิชำ จ ำนวนบัณฑิต 

20 9.35 น. สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถำปัตยกรรม , เทคโนโลยีสถำปัตยกรรม 64 

21 9.40 น. สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถำปัตยกรรมภำยใน 34 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 

22 9.45 น. บริหารธรุกิจมหำบัณฑิต บริหำรธุรกิจ                                           8 

23 9.50 น. ศิลปศาสตรบณัฑติ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล 47 

24 9.55 น. ศิลปศาสตรบณัฑติ กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม 67 

25 10.00 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต กำรจัดกำร 4 ปี 107 

26 10.05 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต กำรจัดกำร ต่อเนื่อง/เทียบโอน 75 

27 10.10 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต กำรจัดกำรส ำนักงำน 39 

28 10.15 น. บัญชีบัณฑิต กำรบัญชี 4 ปี 125 

29 10.20 น. บัญชีบัณฑิต กำรบัญชี ต่อเนื่อง/เทียบโอน 62 

30 10.25 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต กำรตลำด  147 

31 10.30 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต กำรจัดกำรธรุกิจค้ำปลีก 51 

32 10.35 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต ภำษำอังกฤษธุรกิจ 83 

33 10.40 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์, ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 113 

34 10.45 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต กำรจัดกำรธรุกิจระหว่ำงประเทศ IBM 19 



[1] 

  
ก ำหนกำร 

งำนซ้อมย่อยพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่ 

วันศุกร์ที่ 12 สิงหำคม 2565 เวลำ 07.00 – 18.00 น. 
ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
เวลำ รำยละเอียด 

07.00 – 08.00 น. คณะกรรมการด าเนินงาน และบัณฑิตทุกคนเข้ารับการตรวจ ATK   
ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พร้อมแจกอาหารว่าง) 

09.00 – 09.30 น. เตรียมความพร้อม ในห้องพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร  
(เวลา 09.30 น. ปิดประตูทางเข้าหอประชุมฯและปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีซ้อมย่อย) 

09.30 – 09.45 น. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
09.45 – 10.15 น. ล าดับพิธีการบนเวที โดย คณะกรรมการพิธีการ (บนเวที)  

และรับชมตัวอย่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย นักศึกษาต้นแบบ  
10.15 – 11.15 น. พิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ภาพรวม ครั้งที่ 1) 

และรับฟังข้อเสนอแนะ โดย คณะกรรมการพิธีการ (บนเวที) 
11.15 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มซ้อมย่อย (จ านวน 5 - 6 กลุ่ม) 
12.00 – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (พร้อมทั้งเปลี่ยนหน้ากากอนามัย) 
12.45 – 13.00 น. บัณฑิตทุกท่านเข้าทดสอบระบบยืนยันตัวตน 

ณ ประตูทางเข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
13.00 – 14.00 น. พิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ภาพรวม ครั้งที่ 2) 
14.00 – 14.15 น. รับฟังข้อเสนอแนะ โดย คณะกรรมการพิธีการ (บนเวที) 
14.15 – 15.15 น. พิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ภาพรวม ครั้งที่ 3) 
15.15 – 15.30 น. รับฟังข้อเสนอแนะ โดย คณะกรรมการพิธีการ (บนเวที) 
15.30 – 16.30 น. พิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ภาพรวม ครั้งที่ 4) 
16.30 – 16.45 น. รับฟังข้อเสนอแนะ โดย คณะกรรมการพิธีการ (บนเวที) 
16.45 – 17.00 น. นัดหมายพิธีการซ้อมในวันถัดไป 
17.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนออกหลังเสร็จสิ้นการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พร้อมแจกของที่ระลึก) 
*ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 



[2] 

หมำยเหตุ 
1) บัณฑิตทุกคนที่ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเข้าร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ซ้อมย่อย 

จะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดให้เท่านั้น 
2) การเข้า – ออกห้องประชุม บัณฑิตจะต้องท าการลงทะเบียนเข้า – ออกทุกครั้ง 
3) การแต่งกายบัณฑิตชุดสุภาพ สวมครุยวิทยฐานะและสวมรองเท้าที่จะใช้ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
4) ขอความร่วมมือบัณฑิตสวมหน้ากากอนามัยสีขาว โดยให้บัณฑิตจัดเตรียมมาด้วยตนเอง 
5) ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน งดพบปะสังสรรค์ในห้วงระหว่างการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และพิธี 

รับพระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  



 
 

ก ำหนดกำรซ้อมย่อยพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒ 
ส ำหรับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ 

ระหว่ำงวันที่ 12 - 1๓ สิงหำคม 256๕ 
 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ และหอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 

วันศุกร์ที่ 12 เดือนสิงหำคม พ.ศ.2565   (แต่งกำยชุดสุภำพ สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ) 

เวลำ   10.00 – 12.00 น. บัณฑิตเข้ารับการตรวจ ATK ก่อนวันซ้อมย่อย 
    ณ  อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา 

เวลำ  13.00 น.เป็นต้นไป บัณฑิตเข้ารับฟังการล าดับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (กลุ่มย่อย) 
    (สถานทีต่ามตารางแนบท้าย)     

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการล าดับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (กลุ่มย่อย) 

13.30 – 13.45 น. เข้ารับการชี้แจงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

13.45 – 14.00 น. รับชมวิดีทัศน์ “แนวทางปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร” 

14.00 – 14.45 น. บัณฑิตทดสอบการซ้อมเข้ารับพิธีฯ กลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) 
    พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและประเมินผล 

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

15.00 – 16.00 น. บัณฑิตทดสอบการซ้อมเข้ารับพิธีฯ กลุ่มย่อย (ครั้งที่ 2) 
    พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและประเมินผล 
 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม บัณฑิตทุกท่ำนสำมำรถติดตำมข้อมูลก ำหนดกำร
ซ้อมย่อยอีกครั้งได้ที่ https://graduation.rmutl.ac.th/  

            

ล ำดับ บัณฑิตประจ ำหลักสูตร ห้องประชุม 
1 1. วศ.ม./วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

2. วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ , วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ และ วศ.บ.วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

3. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
4. วศ.ม./วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
5. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
6. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 
7. วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 

ห้องประชุมทองกวาว 
ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 
มทร.ล้านนา 

4 1. วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
2. วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 
3. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
4. คอ.บ.วิศวกรรมโยธา 
5. คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
6. คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 
7. วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

 

ห้องประชุมบัวระวง 
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

https://graduation.rmutl.ac.th/


             
 
 
 

ก ำหนดกำรซ้อมย่อยพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒ 
ส ำหรับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์  

และวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ 
 

วันเสำร์ที่ 13 เดือนสิงหำคม พ.ศ.2565 

เวลำ  07.30 น.เป็นต้นไป บัณฑิตเข้าร่วมการถ่ายรูปหมู่ ณ ลานบัว มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
    (ตามก าหนดการถ่ายภาพหมู่) 

 10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนการเข้าร่วมพิธีซ้อมย่อย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 10.30 – 10.45 น. เตรียมความพร้อมก่อนพิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
    (เวลา 10.45 น. ปิดประตูทางเข้าไม่ให้บัณฑิตท่ีมาช้า) 

 10.45 – 11.00 น. รองคณบดีกล่าวรายงาน และชี้แจงล าดับพิธีการฯ 

 11.00 – 11.30 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
                               กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี    

 11.30 – 12.00 น. รับชมวิดีทัศน์ “แนวทางปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร” 

 13.00 – 13.15 น. ล าดับพิธีการบนเวที โดย คณะกรรมการพิธีการ(บนเวที) และรับชมตัวอย่าง 
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย นักศึกษาต้นแบบ 

13.15 – 14.30 น. บัณฑิตซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ ๑)  

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

14.45 – 15.00 น. รับฟังข้อเสนอแนะ และประเมินผลพิธีการซ้อมย่อย 

15.00 – 16.30 น.  บัณฑิตซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ ๒) 

16.30 – 16.45 น. สรุปผลการประเมินพิธีการซ้อมย่อย 

16.45 – 17.00 น. คณบดี  กล่ าวขอบคุณบัณฑิตและปิดงานซ้อมย่อยพิธีพระราชทาน 
                                         ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

 
 

หมายเหตุ -    ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
- แต่งกำยเหมือนวันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
- บัณฑิตสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำในกำรฝึกซ้อมย่อย 

 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรซ้อมย่อยพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

วันศุกร์ที ่ 12  สิงหำคม  2565  

ณ ห้องประชุมโพธิพุทธอำคำรเรียนรวมและศูนย์พัฒนำเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญำล้ำนนำ 
อำคำร 15 ชั้น 4 (เจ็ดยอด)  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ 
 
10.00 น. – 12.00 น.  บัณฑิตเข้ารับการตรวจ ATK ณ อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา  
13.00 น. – 13.15 น.  ลงทะเบียน ชั้น 4 ห้องประชุมโพธิพุทธ อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา อาคาร 15 (เจ็ดยอด) 
13.15 น. – 13.30 น.  จัดแถวตามหลักสูตร Load เข้าห้องประชุม  

13.30 น. – 13.45 น.  คณบดีกล่าวต้อนรับบัณฑิต และชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่าง ๆ  

13.45 น. – 14.00 น.  ชมวีดิทัศน์ “การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร” 

14.00 น. – 14.15 น.  อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมสาธิตและอธิบายถึงข้ันตอนต่าง ๆ  

      ในการเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร 

14.15 น. – 16.30 น.  บัณฑิตซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

      ซ้อมกลุ่มย่อยในส่วนที่ผิดพลาด 

      ซ้อมกลุ่มใหญ่ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ -    ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
- แต่งกำยชุดสุภำพ 
- บัณฑิตสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำในกำรฝึกซ้อมย่อย 

 

 



ก าหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
ส าหรับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  

และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 

ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 
เวลา  07.30 น.เป็นต้นไป บัณฑิตเข้ำร่วมกำรถ่ำยรูปหมู่ ณ ลำนบัว มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ 
    (ตำมก ำหนดกำรถ่ำยภำพหมู่) 
 10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมพิธีซ้อมย่อย ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 10.30 – 10.45 น. เตรียมควำมพร้อมก่อนพิธีซ้อมย่อยกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
    (เวลำ 10.45 น. ปิดประตูทำงเข้ำไม่ให้บัณฑิตท่ีมำช้ำ) 
 10.45 – 11.00 น. รองคณบดีกล่ำวรำยงำน และชี้แจงล ำดับพิธีกำรฯ 
 11.00 – 11.30 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ คณบดีศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์  

                               กล่ำวต้อนรับและแสดงควำมยินดี    
 11.30 – 12.00 น. รับชมวิดีทัศน์ “แนวทำงปฏิบัติกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร” 
 13.00 – 13.15 น. ล ำดับพิธีกำรบนเวที โดย คณะกรรมกำรพิธีกำร(บนเวที) และรับชมตัวอย่ำง 

กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร โดย นักศึกษำต้นแบบ 
13.15 – 14.30 น. บัณฑิตซ้อมย่อยพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร (ครั้งที่ ๑)  
14.30 – 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
14.45 – 15.00 น. รับฟังข้อเสนอแนะ และประเมินผลพิธีกำรซ้อมย่อย 
15.00 – 16.30 น.  บัณฑิตซ้อมย่อยพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร (ครั้งที่ ๒) 
16.30 – 16.45 น. สรุปผลกำรประเมินพิธีกำรซ้อมย่อย 
16.45 – 17.00 น. คณบดี  กล่ ำวขอบคุณบัณฑิตและปิดงำนซ้อมย่อยพิธีพระรำชทำน 

                                         ปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒ 
 
 

หมายเหตุ -    ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
- แต่งกำยเหมือนวันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
- บัณฑิตสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำในกำรฝึกซ้อมย่อย 
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