


Time Line การปฏิบัติงานของฝ่ายพิธีการฯ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



3

แผนผังบริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เส้นทางเสด็จ ประตู 1

การรับเข้าของบัณฑิต

พ้ืนที่รับประทานอาหาร

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง

จุดพักคอยคัดกรอง

จุดยืนยันตัวตน
ATK

การรับเข้าของแขกผู้มีเกียรติ/ทหาร/ต ารวจ

จุดตรวจอาวุธ
จุดตรวจเครื่องแต่งกาย



แผนผังบริเวณการคัดกรองบัณฑิตบริเวณลานน  าพ ุหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ทุกคนเข้าประตูเดียวกัน
และผ่านการตรวจสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน และตรวจอาวุธเหมือนกัน



6

ไม่มีการตั้งแถว และเช็คชื่อบัณฑิต (ตั้งแถว) 



7

ไม่มีการต้ังแถวบัณฑิตเพ่ือเดินเข้าหอประชุม



ไม่มกีรรมการสักขีพยาน 
มีเฉพาะ แขก และกิตติมศักดิ์ (รอง อธก./ผู้ช่วย อธก.) 



ไมม่ีอาจารย์ก ากับแถว 
มีเฉพาะอาจารย์ควบคุมการนั่ง



บัตรประจ าตัวกรรมการในหน้าท่ีต่างๆ



- ตรวจสอบการเขียน/ความถูกต้องในขั นตอนสแกนใบหน้า
- ตรวจผล ATK / RT-PCR และติดสติ๊กเกอร์ อุณหภูมิ
- ต าแหน่งการติดบัตรในขั นตรวจการแต่งกาย

บัตรประจ าตัวบัณฑิต / กรรมการในหน้าทีต่่างๆ

ด้านหน้า

ด้านหลัง
ติดสติกเกอร์
เมื่อผ่านจุด 
FaceScan

ติดสติกเกอร์ 
ATK / RT-PCR

L1-6

ทดสอบ ทดลอง



การติดบัตรประจ าตัวบัณฑิต / กรรมการในหน้าทีต่่างๆ



การติดบัตรประจ าตัวบัณฑิต / กรรมการในหน้าทีต่่างๆ



ผังการด าเนินงานของฝ่ายพิธีการและประงานบัณฑิต

   - ตรวจการ
แต่งกาย
 - อ านวยความ
สะดวกการเข้าช่อง
การยืนยันตัวตน

ยืนยัน
ตัวตน

 และการ
เขียนเลขที่น่ัง

ตรวจ
อาวุธ

(  ายความ
ปลอด ัย)

  - ตรวจ
เคร่ืองแต่ง
กาย และการ
ติดบัตร 

บัณฑิตเข้าที่น่ัง  
ในหอประชุม

ข้ันตอน
รับเสด็จ

ข้ันตอนบัณฑิตบนเวที ตาม
ก าหนดการในพิธี (การท า

ความเคารพ เข้าจุด เอางาน 
ประคองปริญญา)

ควบคุมการเดิน
แถวก่อนข้ึนเวที

ควบคุมการเดินแถว
เข้าที่นั่งหล ังขึ้นรับ

- ช่วงพัก อิริยาบถ
- บัณฑิตพิเศษ
- บัณฑิตม ียศ 
- เหร ียญเกียรตินิยม
- ป ิญาณตน

ข้ันตอน
ส่งเสด็จ

โหลด
บัณฑิตออก

อาจารย์
ควบคุมการน่ัง

กรรมการ
ด าเนินงาน
ป ิบัติหน้าที่

แขกผู้เกียรติ 
ผู้บริหาร

ทวนสอบการเข้าที่น่ังของบัณฑิต

ลงทะเบียนรับ
รายช่ือบัณฑิต

  ายจัดเรียง
ปริญญาบัตร 

งานขาน
นามบัณฑิต

งาน  ก ้อม
บัณฑิต

งานสถิติ 

ยืนยันจ านวนและรายชื่อบัณฑิต (วัน ้อมย่อย)

ประตูเล็ก 
(ทุกคน
ผ่าน

ช่องทางน้ี)

  ายการแพทย์  
(เปลี่ยนแมส2)

  ายการแพทย์  
(เปลี่ยนแมส1)

งานรวบรวม 
ตรวจสอบ

จ านวนบัณฑิต

ยืนยันจ านวนและรายช่ือบัณฑิต
(วัน ้อมใหญ่ วันพิธี)



ทางเข้าของ กรรมการ และบัณฑิต

จุดพักคอยคัดกรอง
ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า (ต้องมีบัตรประจ าตัว)



การคัดกรอง
ตรวจเครื่องแต่งกาย สแกนใบหน้า ตรวจอาวุธ

(ต้องติดบัตรประจ าตัว)



จุดพักคอย
คัดกรอง

(ตรวจการแต่ง
กาย)

สแกน
ใบหน้า

ยืนยันตัว
บุคคล

ตรวจอาวุธ

ตรวจการ
แต่งกาย

(ความ
เรียบร้อย)

บัณฑิต

กรรมการ

เข
้าท

ี่นั่ง
ใน

หอ
ปร

ะช
ุม

ทางเข้า



ผลการสแกนใบหน้าตรวจสอบของกรรมการ และบัณฑิต

แสดงอุณห ูมิ วัค ีน และการตรวจ ATK
(จ านวนครั้งตามที่ก าหนด) หน้าที่ของกรรมการ



 [โลแ่ดง]ไมใ่หผ้า่น 

1.1 scanใบหนา้ไมพ่บ

2.1 กรณี>37.5๐

3.1 กรณี ATK ไมค่รบ

4.1 กรณีไมค่รบ 

ให้พบ Admin



4
เต็นท์ เมื่อบัณฑิตผ่านการ

ตรวจเครื่องแต่งกาย
จะต้องมุ่งไปยังแถวที่นั่ง 

ทันที



ทางเข้าหอประชุมจากภายนอก



เมื่อบัณฑิตผ่านการตรวจเครื่องแต่งกาย
จะต้องมุ่งไปยังแถวที่นั่งทันที



ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



เมื่อถึงแถวที่นั่ง
มีอาจารย์ควบคุมการนั่ง ตรวจสอบ เช็คชื่อ และน าไปนั่ง



เมื่อถึงแถวที่นั่ง
มีอาจารย์ควบคุมการนั่ง ตรวจสอบ เช็คชื่อ และน าไปนั่ง



การจัดที่นั่งของบัณฑิต



ผังที่นั่งบัณฑิต และแนวทางก ากับของกรรมการ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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การจัด ังที่นั่ง
ชั้นล่าง



การจัด ังที่นั่ง
ชั้นบน

ล าดับการเข้ารับ

หลัง  หน้า
A > B > C > ชั นล่าง

แถวที่ 32 - 51



ที่นั่งของบัณฑิตพิเศษ (ก่อน-หลังรับ) และตัวแทนอาจารย์ควบคุมการนั่ง



ที่นั่งของบัณฑิตเหรีย เกียรตินิยม (หลังรับ) และตัวแทนอาจารย์ควบคุมการนั่ง



ล าดับคณะ
เข้ารับ

วศ. วศ.
วศ

ศก. วทก.

- ศก. (117)
- วทก. (119)  909 คน
- วทส. (8)
- วศ. (665)
พักอิริยาบถ
- บธ.  872 คน



บธ.

วทส. และ วศ.

ล าดับคณะ
เข้ารับ

- ศก. (117)
- วทก. (119)  909 คน
- วทส. (8)
- วศ. (665)
พักอิริยาบถ
- บธ.  872 คน



การเดินของบัณฑิต
ชั้นล่าง

ประตู 1 ประตู 2

ประตู 4 ประตู 3

เปลี่ยนหน้ากากอนามัย และรับสเปรย์แอลกอฮอล์

การเดินออกจากแถว
ทาง ้ายมือเสมอ



การเดินออกจากแถว
ทาง ้ายมือเสมอ

ขึ้น

การเดินของบัณฑิต
ชั้นบน

ลง



ผังที่นั่งแขก และการปฎิบัติงานของ
กรรมการด าเนินงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



ผังที่นั่งของ VIP

A



พื นที่ก าหนด
การปฏิบัติงาน
ของบัตรสีต่างๆ
ภายในหอประชุมฯ

สีชมภู

สีแดง

สีเหลือง

สีเหลือง

สีเ
หล

ือง

สีเขียว (Uniserv)

สีเขียว (งานบริการ)

สีแดง

บัณฑิต(สีแดง)

สีเหลือง

สีเขียว (ไร่ฟอร์ด)

สีเหลือง

สีเหลือง

สีเขียว (หอศิลฯ)

สีแดง
(RT-PCR)



พื นที่ปฏิบัติงาน
ที่สวมชุดครุย

การแต่งกาย
- ชุดปกติขาว ( ดยเฉพาะในหอประชุม)
- ชุดสูท (สีด า กรมท่า น  าตาล)
สามารถใช้ชุดครุยจาก
สถาบันที่ท่านส าเร็จการศึกษาได้



ตรวจ ATK / RT-PCR





อาคารเรียนรวม 
มทร.ล้านนา (เจ็ดลิน)



และตรวจ ATK / RT-PCR



1 2 3

4

12 และ 13 ส.ค. 65
1. ทมีกรรมการแจกบัตร  

2. ทมีกรรมการ QR code : ATK รอบ 1 เสยีบบตัรหรอืกรอกเลขบตัรประชาชนแลว้พมิพ ์Qrcode ตดิซองATKและตดิหลงับตัร

    ทมีการแพทย ์มทร.ลา้นนา : ชว่ยตดิQRcode บนซองATKและหลงับัตร

3. ทมีเทคนคิการแพทย ์: ตรวจ ATK และบันทกึผล

4. ทมีการแพทย ์มทร.ลา้นนา : ใหน่ั้งพักรอดอูาการครบเวลาแสดงผลตรวจ "ผา่น" บน line หรอื SMS ใหก้ลบัได ้ตดิสติ๊กเกอร์

     สเีหลอืง ATK หรอื สนี ้าตาล RT-PCR พรอ้มทัง้ลงวันที่

@ อาคารเรียนรวม(เจ็ดลิน)





บัณฑิต  รับการตรวจ ATK และรับบัตร



กรรมการ
เริ่มคัดกรอง
04.30 น.



กรรมการ
เริ่มคัดกรอง
04.30 น.



15 ส.ค. 65
1. ทมีกรรมการ QR code : ATK รอบ 2 เสยีบบตัรหรอืกรอกเลขบตัรประชาชนแลว้พมิพ ์QRcode ตดิซองATK (อยา่งเดีย่ว) 

    ทมีการแพทย ์มทร.ลา้นนา : ชว่ยตดิ QRcode บนซองATK

2. ทมีเทคนคิการแพทย ์: ตรวจ ATK และบันทกึผล

3. ทมีการแพทย ์มทร.ลา้นนา : ใหน่ั้งพักรอดอูาการครบเวลาแสดงผลตรวจ "ผา่น" บน line หรอื SMS ใหก้ลบัได ้ตดิสติ๊กเกอร์

     สเีหลอืง ATK หรอื สนี ้าตาล RT-PCR  พรอ้มทัง้ลงวันที่

1 2
3

@ Uniserv CMU







กรรมการ
เริ่มคัดกรอง
04.30 น.



พบกัน
ในการประชุมรวมอนุกรรมการฝ่ายพิธีการฯ

วันที่ 13 สิงหาคม 2565
เวลา 16.00 น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


