
สรุปแนวปฏิบัติของบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่

ในพิธีซ้อมย่อย
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจ าปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 12 – 16 ส.ค. 2565



วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ก าหนดการ : วันที่ 12 สิงหาคม 2565

บัณฑิตต้องแสดง บัตรประจ าตัวประชาชน
และลงทะเบียนเข้า – ออก พิธีซ้อมย่อยของคณะฯ ผ่าน

App : SIS RMUTL หรือ App : RMUTL UApp

เวลา 07.00 – 08.00 น. : เข้ารับการตรวจ ATK* (ครั้งที่ 1)
ณ โถงช้ัน 1 อาคารเรียนรวม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. : ลงทะเบียนเข้ารับการซ้อมย่อย
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 09.00 – 18.00 น. : ย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**ขอให้บัณฑิตเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที**
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ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตรวจ ATK ครั้งที่ 1

**ขอให้บัณฑิตเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที**
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1) บัณฑิตที่  เข้ ารับ พระราชทานปริญญาบัตร                 
ทุกราย จะต้องได้รับการตรวจ ATK จากทาง
มหาวิทยาลัยฯ จัดให้ เท่านั้น

2) ส าหรับบัณฑิตที่ ไม่เข้ารับ พระราชทานปริญญา
บัตร แต่ประสงค์เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ให้
เข้ารับการตรวจ ATK ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2565
ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม หรือ ตรวจด้วย
ตนเองจากสถานพยาบาล หรือ สถานที่ที่ได้รับ
การรับรองจากสาธารณสุข โดยแสดงผลการ
ตรวจ ATK ผ่าน App หมอพร้อม เท่านั้น

เวลา 07.00 – 08.00 น. : 
ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม



การแต่งกายของบัณฑิต ในวันฝึกซ้อมย่อย
วันศุกร์ท่ี 12 สิงหาคม 2565

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัณฑิตทุกท่านท่ีเข้าซ้อมย่อยฯ ต้องแต่งกายสุภาพ
สวมครุยวิทยฐานะ สวมหน้ากากอนามัยสีขาวเท่าน้ัน

*ในวันซ้อมย่อยของคณะฯ อนุญาตให้พกโทรศัพท์มือถือได้*

บัณฑิตชาย
สวมเส้ือเชิ้ตแขนส้ันหรือแขนยาว สีสุภาพ กางเกง
ขายาวสีด าหรือกรมท่า รองเท้าหนังสีด าถูกระเบียบ 
ห้ามสวมเส้ือรัดรูป หรือสวมผ้ายีนส์ และห้ามสวม
เส้ือยืด

บัณฑิตหญิง
สวมเส้ือเชิ้ตแขนส้ันหรือแขนยาว สีสุภาพ กระโปรง
คลุมเข่าสีด าหรือกรมท่า รองเท้าคัดชูสีด าถูกระเบียบ 
ห้ามสวมเส้ือรัดรูป หรือสวมผ้ายีนส์ และห้ามสวม
เส้ือยืด
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สถานที่จอดรถ
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

B
A

B : ลานจอดรถ More Space : 
ส าหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต

A : ลานจอดรถ หอศิลป์ มช. : 
ส าหรับอาจารย+์บุคลากร

**ขอให้บัณฑิตเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที**
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ทางเข้า หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

**ขอให้บัณฑิตเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที**

E1E2

E2 : ทางเข้า
ส าหรับบัณฑิต

E1 : ทางเข้า
ส าหรับอาจารย์+บุคลากร
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*ให้บัณฑิตเดินเข้าภายในหอประชุมไปยังที่นั่งของตนเอง* 
โดยไม่ต้องรอเพ่ือนบัณฑิต เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย



การเดินเข้า
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

**ขอให้บัณฑิตเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที**

*ให้บัณฑิตเดินเข้าภายในหอประชุมไปยังที่นั่งของตนเอง* 
โดยไม่ต้องรอเพ่ือนบัณฑิต เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย

Zone L : ใช้ช่องทางซ้าย
Zone R : ใช้ช่องทางขวา

Zone L Zone R 
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การเดินเข้า
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

**ขอให้บัณฑิตเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที**

*ให้บัณฑิตเดินเข้าภายในหอประชุมไปยังที่นั่งของตนเอง
โดยไม่ต้องรอเพ่ือนบัณฑิต เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย*
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การลงทะเบียนเข้าซ้อมย่อย
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
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จุดลงทะเบียนบัณฑิต
ด้วย App : SIS RMUTL

และ RMUTL UApp

จุดลงทะเบียนผู้บริหาร
อาจารย์ และบุคลากร

*ให้บัณฑิตเดินเข้าภายในหอประชุมไปยังที่นั่งของตนเอง
โดยไม่ต้องรอเพ่ือนบัณฑิต เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย*

**ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.30 น.
บัณฑิตที่มาหลังจากนี้ จะไม่ได้รับอนุญาต

ให้ลงทะเบียนและถูกตัดรายชื่อ
จากพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร**



การจัดที่นั่งของบัณฑิต
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
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การแบ่งกล่มซ้อมย่อย
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
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การทดสอบระบบยืนยันตัวตน
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
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บัณฑิตทุกท่าน
เข้าทดสอบระบบยืนยันตัวตน

ในเวลา 12.45 น.
ณ ประตูทางเข้า E2
ติดถนนนิมมานเหมินท์



วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565
การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

ณ ลานบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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ก าหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565
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ลงทะเบียน
ตั้งแต่เวลา 06.30 น – 08.30 น.
ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ส่ิงท่ีต้องน าตดิตวัมาเพ่ือแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ี
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง)

2. ผลตรวจ ATK 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน
ให้บัณฑิตจ า ID บัณฑิต เพ่ือใช้ในการลงทะเบียน



ก าหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
ณ ลานบัว ศาลาราชมงคล
วันเสาร์ท่ี 13 สิงหาคม 2565
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ล าดับ
เวลาเรียก
แถวบัณฑิต

เวลา
ถ่ายภาพ

หลักสูตร/วิชาเอก
จ านวน
บัณฑิต

1 09.15 น. 09.45 น. บธ.ม. บริหารธุรกิจ (MBA) 8

2 09.20 น. 09.50 น. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ (EIC) 47

3 09.25 น. 09.55 น. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 67

4 09.30 น. 10.00 น. การจัดการธุรกิจ (4ปี) 107

5 09.35 น. 10.05 น. การจัดการธุรกิจ (เทียบโอน) 75

6 09.40 น. 10.10 น. การจัดการส านักงาน 39

7 09.45 น. 10.15 น. การบัญชี (4ปี) 125

8 09.50 น. 10.20 น. การบัญชี (เทียบโอน) 62

9 09.55 น. 10.25 น. การตลาด (4ปี + เทียบโอน) 147

10 10.00 น. 10.30 น. การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 51

11 10.05 น. 10.35 น. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ปี + เทียบโอน) 83

12 10.10 น. 10.40 น. ระบบสารสนเทศฯ (4ปี + เทียบโอน) 113

13 10.15 น. 10.45 น. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) 19

**จะท าการเรียกแถวบัณฑิตก่อนเวลาถ่ายภาพ 30 นาที**



ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเข้าถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
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1) บัณฑิตทุกคนที่ เข้าร่วม ถ่ายภาพหมู่ ต้อง
แสดงผลก า รตรวจ  ATK จ ากท าง
มหาวิทยาลัยฯ หรือ ผลตรวจผ่าน App
หมอพร้อม เท่ านั้ น ณ จุดคัดกรอง 
(บริเวณลานพระวิษณุ ช่างกลโรงงาน) 

2) ส าหรับบัณฑิตที่ ไม่มี ผลตรวจ ATK มา
แสดง ณ จุดคัดกรอง จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

3) เมื่อบัณฑิตเข้าแถวเพ่ือเตรียมความพร้อม
ถ่ายภาพหมู่แล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออก
จากแถว เพ่ือความเป็นระเบียบ

4) บัณฑิ ต โ ป ร ดฟั ง ป ร ะ ก า ศ จ า ก ท า ง
มหาวิทยาลัยฯ



ข้อแนะน า
การแต่งกายของบัณฑิต

ตามประกาศ มทร.ล้านนา
เร่ือง การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
พิธพีระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
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การแต่งกายของบัณฑติ
18

รายการ บัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง
1. ทรงผม - ทรงสุภาพ

- จัดทรงให้เรียบร้อย
- สีผมธรรมชาติ

- เกล้าผม (ไม่ปล่อยผมทุก
กรณ)ี

- สีผมธรรมชาติ
- ไม่สวมมงกุฎดอกไม้บน

ศีรษะ
2. ใบหน้า - แต่งหน้าในโทนสีธรรมชาติ - แต่งหน้าในโทนสีธรรมชาติ

(สีสันไม่ฉูดฉาด)
- ไม่สวมบิ๊กอาย
- ไม่ติดขนตาปลอม

3. หู, คอ, แขน, 
ข้อมือ, นิ้วมือ

- ไม่สวมนาฬิกา แหวน และเครื่องประดับทุกชนิด เล็บมือ
สั้น สะอาด และมีสีธรรมชาติ



การแต่งกายของบัณฑติ (ต่อ)
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รายการ บัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง
4. เครื่องแต่งกาย - แต่งกายตามประกาศ

มทร.ล้านนา
- งดสวมกางเกงบ๊อก

เซอร์
- รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 

ไม่มีลวดลาย ไม่มีแถบ
โลหะ

- ไม่สวมสายสะพาย
แสดงความยินดี

- แต่งกายตามประกาศ มทร.
ล้านนา

- เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่รัดรูป
- สวมเสื้อซับใน หรือ เสื้อกล้ามสี

ขาว
- กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า
- สวมถุงน่องสีกลมกลืนกับผิว                  

ไม่มีลวดลาย
- รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มี

ลวดลาย ไม่มีแถบโลหะ ความสูง
ไม่เกิน 2 นิ้ว

ส าหรับบัณฑิตท่ีมียศทางทหาร/ต ารวจ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบของต้นสังกดั ทุกประการ



การแต่งกายของบัณฑติ (ต่อ)
20

ส่ิงที่ขอความร่วมมือบัณฑิต “งด” กระท า

1. งดสวมมงกุฎดอกไม้
2. งดใส่สายสะพายทุกชนิด
3. งดใส่บ๊ิกอาย
4. ไม่ใส่กระโปรงส้ัน



แนวทางการแต่งหน้า ของบัณฑิตหญิง
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แนวทางการเกล้าผม ของบัณฑิตหญิง
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วันอาทิตย์ท่ี 14 สิงหาคม 2565
ซ้อมใหญ่รวม ครั้งที่ 1

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 05.00 – 12.00 น.
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การแต่งกายของบัณฑิต ในวันฝึกซ้อมย่อย
วันศุกร์ท่ี 12 สิงหาคม 2565

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัณฑิตทุกท่านท่ีเข้าซ้อมย่อยฯ ต้องแต่งกายสุภาพ
สวมครุยวิทยฐานะ สวมหน้ากากอนามัยสีขาวเท่าน้ัน

*ในวันซ้อมย่อยของคณะฯ อนุญาตให้พกโทรศัพท์มือถือได้*

บัณฑิตชาย
สวมเส้ือเชิ้ตแขนส้ันหรือแขนยาว สีสุภาพ กางเกง
ขายาวสีด าหรือกรมท่า รองเท้าหนังสีด าถูกระเบียบ 
ห้ามสวมเส้ือรัดรูป หรือสวมผ้ายีนส์ และห้ามสวม
เส้ือยืด

บัณฑิตหญิง
สวมเส้ือเชิ้ตแขนส้ันหรือแขนยาว สีสุภาพ กระโปรง
คลุมเข่าสีด าหรือกรมท่า รองเท้าคัดชูสีด าถูกระเบียบ 
ห้ามสวมเส้ือรัดรูป หรือสวมผ้ายีนส์ และห้ามสวม
เส้ือยืด
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วันจันทร์ท่ี 15 สิงหาคม 2565
ซ้อมใหญ่รวม ครั้งที่ 2

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เวลา 05.00 – 12.00 น. : ซ้อมใหญ่รวม (ครั้งที่ 2)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ)

เวลา 13.00 – 16.00 น. : ตรวจ ATK ครั้งที่ 2
ณ UNISERV CMU

บัณฑิต สวมหน้ากากอนามัยสีขาวเท่าน้ัน
บัณฑิต ท่ีมาหลังจากเวลา 06.00 น. 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องประชุม



วันอังคารท่ี 16 สิงหาคม 2565
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เวลา 05.00 – 12.00 น. : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ)

บัณฑิต สวมหน้ากากอนามัยสีขาวเท่าน้ัน
บัณฑิต ท่ีมาหลังจากเวลา 06.00 น. 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องประชุม



ข้อแจ้งเตือนบัณฑิต
ในห้วงซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร 

และพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
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1) ข้อความร่วมมือบัณฑิต งด พบปะสังสรรค์ หรือ 
การรวมกลุ่มบุคคลเพ่ือสังสรรค์ ในระหว่างการ
ซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่รวม และพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019

2) บัณฑิตสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการ
ฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

3) ขอให้บัณฑิตทุกคนรักษาเวลา โดยวางแผนการ
เดินทางให้ถึงท่ีหมาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 30
นาที เพ่ือผลประโยชน์ของตัวบัณฑิต

4) ปฏิบัติตามค าแนะน าของอาจารย์ บุคลากรและผู้ท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องกับพิธีฯ


