
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 1 
ปีการศึกษา 2562
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ประวัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  : ปีการศึกษา 2527-2533 
         • สวนอัมพร กรุงเทพฯ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

: ปีการศึกษา 2534-2561 
  • มทร.ธัญบุรี ปทุมธานี

: ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  (ครั้งที่ 1 )
 

หมายกำหนดการเดิม

วันที่ 16 สิงหาคม 2565

วันที่ 18-22 มกราคม 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 2 )
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หมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร



ผูัที่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญา จำนวน 3,948 ราย

ผูัแจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา
จำนวน 1,781 ราย 

คิดเป็น 45%

จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับปริญญา

4
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ส่งผลให้บัณฑิต (บางส่วน)
 • ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ
 • การกำหนดมาตรการฟ้องกันการแพร่ระบาดที่รัดกุมเข้มงวด
 • ส่งผลให้บัณฑิต(บางส่วน) ขอเลื่่อนไปรับปริญญาในครั้งถัดไป



คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 872 ราย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร์ จำนวน 119 ราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 665 ราย

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 117 ราย

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จำนวน 8 ราย

จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับปริญญา

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

5วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง
คลลา

นนา

(แบ่งตามคณะและวิทยาลัย)



เชียงราย จำนวน 232 ราย

เชียงใหม่ จำนวน 830 ราย

ตาก จำนวน 318 ราย

น่าน จำนวน 46 ราย

พิษณุโลก จำนวน 161 ราย

ลำปาง จำนวน 194 ราย

รวม 1,781 ราย

จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับปริญญา
(แบ่งตามเขตพื้นที่)
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กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

10-13 สิงหาคม 2565 วันรายงานตัวด้วยตนเองที่เขตจังหวัด
เชียงใหม่/เชียงราย/ลำปาง/ตาก/น่าน/พิษณุโลก

13 สิงหาคม 2565 วันตรวจ ATK ก่อนวันซ้อมใหญ่รวม
สถานที่ตรวจ ATK อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา (เจ็ดลิน)

14 สิงหาคม 2565 วันซ้อมใหญ่รวม ครั้งที่ 1
ณ หอประชุม มช.

15 สิงหาคม 2565 

16 สิงหาคม 2565 วันพระราชทานปริญญาบัตร
ณ หอประชุม มช. (แต่งกายตามประกาศการแต่งกายของบัณฑิต)

วันซ้อมใหญ่รวม ครั้งที่ 2
ณ หอประชุม มช. (แต่งกายเหมือนวันพระราชทานปริญญาบัตร)
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กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เชียงราย (ซ้อมย่อย/ATK)
น่าน (ซ้อมย่อย/ATK)
พิษณุโลก (ซ้อมย่อย/ATK) 

ตรวจ ATK
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง 
ตำรวจ ทหาร จิตอาสา
แขกรับเชิญ 

14 15 1611 12 13

งานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร

เชียงใหม ่(ซ้อมย่อย/ATK)
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ลำปาง (ซ้อมย่อย/ATK)
ตาก (ซ้อมย่อย/ATK)

แจกบัตรติดหน้าอก
เชียงใหม่

แจกบัตรติดหน้าอก
เขตพื้นที่อื่นๆ

ประชุมกรรมการ
พิธีการ ซ้อมใหญ่ครั้งที่ 1 

ซ้อมใหญ่ครั้งที่ 2
ตรวจ ATK 
ครั้งที่ 1 

ตรวจ ATK 
ครั้งที่ 2 

PCR



วันซ้อมใหญ่รวม ครั้งที่ 1

14 สิงหาคม 2565

05.00 น. - 07.00 น. รายงานตัว
สแกนใบหน้ายืนยันตัวตน

ซ้อมบนเวที09.00 น. - 12.00 น.
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แต่งกายชุดสุภาพ สวมครุยทับ



15 สิงหาคม 2565

05.00 น. - 07.00 น.

09.00 น. - 12.00 น. ซ้อมใหญ่บนเวที

10.00 น. - 17.00 น. บัณฑิต/กรรมการ
ตรวจ ATK ที่ Uniserv

วันซ้อมใหญ่รวม ครั้งที่ 2
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แต่งกายเช่นเดียวกับวันพระราชทานปริญญาบัตร
รายงานตัว

สแกนใบหน้ายืนยันตัวตน
ตรวจการแต่งกาย



16 สิงหาคม 2565

05.00 น. - 07.00 น.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ตํารวจ ทหาร จิตอาสา 

ที่ยังไม่มีผลตรวจ ATK ก่อนเข้าบริเวณพิธี

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

รายงานตัว/ตรวจคัดกรองการแต่งกาย/
ตรวจอาวุธ/ประจำที่นั่ง

วันพระราชทานปริญญาบัตร

09.00 น. - 12.00 น.
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ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
และหอประชุม มช.
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แผนผังบริเวณงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
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ที่จอดรถ
บัณฑิต

หอประชุม มช.

ที่จอดรถเจ้าหน้าที่/แขกรับเชิญ

จุดรับฝากของบัณฑิต

จุดจำหน่าย
เครื่องแต่งกายบัญฑิต

สมาคมศิษย์เก่า มช.



แผนผังบริเวณงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
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บริเวณกางเต้นท์
เต็มพื้นที่



แผนผังบริเวณงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
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แผนผังบริเวณภายในหอประชุม

16

123



แผนผังบริเวณภายในหอประชุม
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แผนผังบริเวณงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
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การตั้งแถวรับเสด็จฯ
• เจ้าหน้าที่ / นักศึกษา จำนวน 160 คน             
     ตั้งแต่ประตูทางเข้าหอประชุมถึงเรือนรับรองที่ประทับ 
     ระยะทาง 80 เมตร

สถานที่ตั้ง/ดุริยางค์ วงดนตรีไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



แผนผังบริเวณงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

19

การตั้งแถวส่งเสด็จฯ



มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

จึงจําเป็นต้องใช้พ้ืนทีท่ัง้หมดในรัว้หอประชุม เฉพาะบัณฑิตและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง

การเว้นระยะห่างตามที่กําหนด การคัดกรองการรับวัคซีนครบโดส

มีผลตรวจ ATK/RT- PCR ตามที่กําหนดการสวมหน้ากาก 2 ชั้น

การล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างสมํ่าเสมอ
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
บัณฑิต กรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรับวัคซีนครบ 2 หรือ 3 เข็ม ตามที่มหาวิยาลัยกำหนด
มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเข้ารับปริญญา (ก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2565)

บัณฑิต กรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากาก 2 ชั้น 
ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดบริเวณพิธี (บัตรสี) 
รวมทั้งพระสงฆ์จะต้องได้รับการตรวจ ATK และรับการตรวจ RT-PCR (วันที่ 15 สิงหาคม 2565)

การจัดที่นั่งในหอประชุม ให้เว้นระยะห่างตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ มีการดำเนินการควบคุม
ป้องกันโรคที่ครอบคุลมทั่วทุกพื้นที่ เช่น การจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การทำความสะอาดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน

บัณฑิต กรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK ที่มหาวิทยาลัยตรวจให้ จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ก่อนเข้ารายงานตัววันซ้อมใหญ่ 
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 (ช่วงบ่ายหลังจากเสร็จสิ้นการซ้อมใหญ่)

1
2
3
4
5 21



มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

6
7

กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 หรือ 3 เข็ม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมในพิธี
จะต้องผ่านการตรวจ ATK ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 และตรวจครั้งที่ 2 (RT-PCR) 
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

จัดให้มีระบบสแกนใบหน้า เพื่อระบุสถานะการรับวัคซีนจาก แอพพิเคชั่นหมอพร้อม, ผล ATK, ผล RT-PCR
และอุณหภูมิร่างกายของบัณฑิต กรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนกรณีไม่มีีผลแสดงดังกล่าวครบถ้วน
ตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีโดยเด็ดขาด 

8 ในวันรายงานตัว วันซ้อม และวันพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตทุกคน 
งดจัดเลี้ยงหรือเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ โดยบัณฑิตที่มีอาการผิดปกติ หรือมีอาการแสดง
ของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจะต้องเข้ารับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อมหาวิทยาลัย
จะได้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 22



9
10

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ตำรวจ ทหาร จิตอาสา จะได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่บริเวณพิธี
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 (ช่วงบ่าย)  16 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) 
บริเวณลานนํ้าพุ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่โดยรอบภายในรัั้วหอประชุม จะอนุญาตให้เฉพาะบัณฑิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
โดยผู้ปกครองหรือญาติบัณฑิต จะไม่อนุญาตให้เข้าในพื้นที่เด็ดขาด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่
บริเวณโรงอาหาร มทร.ล้านนา ให้ผู้ปกครองนั่งรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีวงจรปิด

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

23
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ผลตรวจเป็นบวก 
อุณหภูมิเกิน 37.5 ํC 
งดเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

***(กรณีบัณฑิตอนุโลมให้เลื่อนไปรับในครั้งถัดไป)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 



1. เจ้าหน้าที่และแขกรับเชิญ จอดรถที่หอศิลปวัฒนธรรม มช. 
   (500 คัน) 

สถานที่จอดรถ

25

หอประชุม มช.
100 เมตร

ที่จอดรถเจ้าหน้าที่
/แขกรับเชิญ

ต้องแสดงบัตรจอดรถ



2. บัณฑิตและผู้ปกครอง (จอดฟรี) 
จอดรถฟรีที่ More Space (500 คัน)
         

สถานที่จอดรถ

26

หอประชุม มช.

ที่จอดรถบัณฑิต
และผู้ปกครอง

80 เมตร

ต้องแสดงบัตรติดหน้าอก
เพื่อเข้าที่จอดรถ



2.บัณฑิตและ
  ผู้ปกครอง 
   - มทร.ล้านนา
   เชียงใหม่ 
   (มีรถรับ-ส่ง) 

สถานที่จอดรถ

27
ถนนห้วยแก้ว

ลานจอดรถ
ศูนย์ศิลปาชีพ

ลานจอดรถ
ปศุสัตว์

ลานจอดรถ
กาดมาลีน

ลานจอดรถ
สุสานช่างเคี่ยน



บริการรถ รับ-ส่ง

28

มีบริการรถ รับ-ส่ง 
ระหว่าง มทร.ล้านนา - หอประชุม มช.
    เช้า 04.30 - 07.00 น.
    บ่าย 11.00 - 14.00 น.        



การป้องกันกรณีฝนตก
โดยรอบหอประชุมมีเต้นท์ ทุกบริเวณสำหรับ
• จุดคัดกรอง
• จุดยืนยันตัวตน
• จุดรับประทานอาหาร
• จุดพักคอยรับเสด็จ
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การรักษาความปลอดภัย
• พื้นที่ภายในรั้วหอประชุมและสวนสุขภาพเป็นพื้นที่ปิด
• บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงานและแขกผู้มีเกียรติ ต้องเข้าประตูที่กำหนด
• ผ่านจุดคัดกรอง Covid-19
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การรักษาความปลอดภัย
• ผ่านจุดยืนยันตัวตน

31



การรักษาความปลอดภัย
• ผ่านจุดคัดกรองวัตถุระเบิด

32



บัณฑิตที่มียศ

• ตรวจเครื่องแต่งกาย
• ซ้อมการทำความเคารพ และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  โดย เจ้าหน้าที่จาก มทบ.33

บัณฑิตที่มียศ จำนวน 63 ราย
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บัณฑิตที่ใช้รถเข็น
จำนวนบัณฑิตพิการที่ใช้รถเข็น เป็นจำนวน 14 ราย

34

มีกรรมการดูแลบัณฑิตที่ใช้รถเข็น 1 คน ต่อบัณฑิต 1 ราย 
ตลอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร



การบริการอาหาร
เพื่อป้องกัน COVID-19 บริการเฉพาะอาหารกล่องเท่านั้น
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การรับฝากสิ่งของบัณฑิต

36

• สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา 
  มีบริการรับฝากของ 

บริเวณใกล้เคียงกับประตูทางเข้า 

08:25
Saturday, August 22

Username

Password

Sign in



การสั่งจองรูปของบัณฑิต

37



การรายงานสถิติ

38

มีโปรแกรมอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ต้องการข้อมูล
       * รับไปแล้วกี่คน/ใช้เวลากี่นาที
       * คงเหลือที่ยังไม่ได้รับกี่คน/ใช้เวลาอีกกี่นาที
       * สถิติการรับกี่คนต่อนาที
 * รายงานทุก 2 นาที



การรายงานสถิติ
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Download การรายงานสถิติ
QR Code Download จอแสดงผลการรายงานใน Line

40



คณะกรรมการดำเนินงาน

ที่ปรึกษา
    • รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อุปนายก
    • ศ.นพ.พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล  มช.
    • รศ.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์  มทร.ธัญบุรี
    • ผศ.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน  อธิการบดี มทร.ล้านนา  

41



1.ประธานอนุกรรมการดำเนินงาน

ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการดำเนินงาน

42



2. ฝ่ายพิธีการและประสานงานบัณฑิต

รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และกิจการนักศึกษา 43

• ฝึกซ้อมบัณฑิต
• เครื่องแต่งกายบัณฑิต
• การนั่งประจำที่ การเดินแถวของบัณฑิต
• พิธีการทั้งหมดในหอประชุม

คณะกรรมการดำเนินงาน



3. ฝ่ายงบประมาณ การเงิน
และสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้

ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายแผน
นโยบาย และยุทธศาสตร์ 44

• ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
• การจัดซื้อจัดจ้าง
• สรุปรายรับ-รายจ่าย
• จัดหารายได้จากผู้สนับสนุน

คณะกรรมการดำเนินงาน



4. ฝ่ายดุริยางค์

รศ.เดชา นาวานุเคราะห์
ผู้ช่วยอธิการบดี

45

• ประสานงานกับฝ่ายพิธีการ
• ประสานงานกับทหาร/ตำรวจ/จังหวัด
• อำนวยความสะดวกวงดุริยางค์ มทบ.33

คณะกรรมการดำเนินงาน



5. ฝ่ายเรือนรับรองและที่ประทับ

ผศ.วรรณพร ทีเก่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

แผนยุทธศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 46

• จัดเตรียมเรือนรับรอง
• จัดเตรียมพระกระยาหาร
• จัดเตรียมฉลองพระองค์ครุย
• จัดเตรียมของใช้ส่วนพระองค์

คณะกรรมการดำเนินงาน



6. ฝ่ายต้อนรับและสวัสดิการ

ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ 47

• ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแขกรับเชิญ
• ต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้บริหาร
• จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

คณะกรรมการดำเนินงาน



7. ฝ่ายพิธีสงฆ์

รศ.สุนทร วิทยาคุณ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 48

• อันเชิญพระพุทธนวราชบพิตร
• จัดเตรียมพิธีสงฆ์

คณะกรรมการดำเนินงาน



8. ฝ่ายภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัย

ผศ. ธนากร สร้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดี

49

• ตกแต่งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการดำเนินงาน



9. ฝ่ายสูจิบัตร คู่มือบัณฑิต
ตกแต่งสถานที่จัดงานและตกแต่งเวที

ผศ.พีระ จูน้อยสุวรรณ
คณบดีคณะศิลปกรรม

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 50

• จัดทำสูจิบัตรและคู่มือบัณฑิต
• ตกแต่งสถานที่ภายนอกหอประชุม
• ตกแต่งเวทีและแท่นที่ประทับภายใน
  หอประชุม

คณะกรรมการดำเนินงาน



10. ฝ่ายประเมินและจัดงาน

ผศ.นพพร พัชรประกิติ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา 51

• สำรวจข้อมูลการจัดงาน
• วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดงาน
  ครั้งต่อไป

คณะกรรมการดำเนินงาน



11. ฝ่ายการถ่ายทอดสัญญาณ 
การควบคุมเสียง ประชาสัมพันธ์
และการถ่ายภาพ

ผศ. ประเสริฐ ลือโขง
ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 52

•  ประสานงานการถ่ายภาพนิ่ง
•  ประสานงานการถ่ายทอดสัญญาณภาพ
   และเสียง
•  ประสานงานสื่อมวลชนและช่างภาพ

คณะกรรมการดำเนินงาน



12. ฝ่ายจัดเรียงปริญญาบัตร
ข้อมูลบัณฑิตและจัดผังที่นั่งบัณฑิต

ผศ.ว่าที่ร้อยโทณัฐรัตน์ ปาณานนท์
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 53

•  จัดเตรียมปริญญาบัตร
•  จัดผังที่นั่งบัณฑิต
•  ประสานงานผู้ขานนาม

คณะกรรมการดำเนินงาน



13. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และระบบจราจร

ผศ. เกรียงไกร ธารพรศรี
ผู้อำนวยการ 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 54

•  ประสานงานความปลอดภัยในหอประชุม
•  ประสานงานความปลอดภัยโดยรอบ
   หอประชุม
•  ประสานงานจราจรบริเวณที่จัดงาน
•  อำนวยความสะดวกที่จอดรถ

คณะกรรมการดำเนินงาน



55

14. ฝ่ายยืนยันตัวตน

ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

• ตรวจสอบการยืนยันตัวตนบัณฑิต
  ผ่านการสแกนใบหน้า
• ตรวจสอบการยืนยันตัวตน
  ของผู้ปฏิบัติงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน
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15.  ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ

ดร.กิจจา ไชยทนุ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

• จัดเตรียมสถานที่บริเวณที่จัดงาน
• จัดเตรียมระบบไฟฟ้า ระบบประปา
• จัดเตรียมระบบสุขาเคลื่อนที่
• ประสาน สนง.เชียงใหม่

คณะกรรมการดำเนินงาน
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16. ฝ่ายพยาบาลและป้องกัน Covid-19

ดร.นพดล  มณีเฑียร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

และสหวิทยาการ

• ประสานงานโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  /จังหวัดเชียงใหม่
• คัดกรอง Covid-19 ตามมาตรการ
  ของจังหวัด
• ปฐมพยาบาลบัณฑิตและผู้ปฏิบัติงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน



58

17. ฝ่ายสารบรรณและธุรการ

นายทินภัทร อุปราสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองกลาง

• ประสานงานที่พักและการเดินทาง
• ประสานงานกับ สนง.จังหวัดเชียงใหม่
• บัตรรักษาความปลอดภัย

คณะกรรมการดำเนินงาน
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18. งานอำนวยการ

ดร.ศิรประภา ชัยเนตร
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

• ประสานงานการจัดประชุมทุกประเภท

คณะกรรมการดำเนินงาน



จบการนำเสนอ
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