
 

 

 
 
 

กำหนดการ 
งานฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต  เพือ่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

ในระหว่างวันที่  ๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ณ  คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

วันที่  ๖  – ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๒   
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมส่วนกลาง  

 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - ลงทะเบียนคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตฯ และนิสิตต้นแบบ   
 ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. - ดำเนินการคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ฝึกซ้อมกับนิสิตต้นแบบร่วมกับส่วนกลาง 

และส่วนของคณะฯ 
 ๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. - สรุปผลการฝึกซ้อมฯ และรับประทานอาหาร   อาหารว่างพรอ้มเครื่องดืม่ 
 

วันที่   ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐– ๐๘.๓๐  น. บัณฑิต และมหาบัณฑิต  รายงานตัว  ณ  ห้อง  ENV ๒๑๐ 
๐๘.๓๐– ๐๙.๓๐  น. -  ชมวิดีทัศน์“การฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาบัตร ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑” 

- ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ       
- ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐  น. ช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาฯและสาธิตการ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม    ประธานคณะกรรมการฝ่าย
ฝึกซ้อมฯ 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  น.   ---------พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม---------- 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐  น.  บัณฑิต  และมหาบัณฑิต แยกฝึกซ้อมย่อย 

     -  ห้อง ENV ๒๑๐  บัณฑิต สาขาส่ิงแวดล้อมศึกษา 
     -  ห้อง ENV ๒๐๘  บัณฑิต สาขาการจัดการส่ิงแวดล้อมฯ 

-  ห้อง ENV ๒๐๗  บัณฑิต สาขาการเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  ----------รับประทานอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม-------- 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕  น.  บัณฑิต  และมหาบัณฑิต  ฝึกซ้อมย่อย  (ต่อ) 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐  น.   ---------พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม---------- 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  บัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิตแยกฝึกซอ้มย่อย (ตอ่) 



 

 

๑๖.๓๐  น.   เสร็จส้ินการฝึกซ้อมย่อยวันแรก 
๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐  น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต บัณฑิต และ มหาบัณฑิต    
    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าและแสดงความยินดีกับบัณฑิต” 
๑๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ กล่าวแสดงความยินดี บัณฑิต และมหาบัณฑิต    
                                           พรอ้มรับชมการแสดงและรับประทานอาหารพร้อมเครื่องดืม่ 

วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.    บัณฑิต      รายงานตัวภาคเช้า  ณ  ห้อง  ENV ๒๑๐ 
๐๗.๑๕ – ๐๗.๔๙ น.                มหาบัณฑิต ฝึกซ้อมย่อยสถานที่รับจริง ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
                                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในภาพรวมของการ 

ฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต และมหาบัณฑิต  ณ ห้อง ENV ๒๑๐   
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  บัณฑิต และมหาบัณฑิต ฝึกซ้อม ณ ห้อง ENV ๒๑๐   
๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.   ---------พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม---------- 

          ๑๑.๐๐                                บัณฑิตเดนิทางไปซอ้มสถานที่รับจริง โดยรถยนต์ทีท่างคณะฯเตรียมไว้ให้ 
๑๒.๓๔-๑๒.๕๐   น.                บัณฑิต ฝึกซ้อมย่อยสถานทีร่ับจริง ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
                                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เสร็จเดินทางกลับคณะฯโดยรถยนต์ที่ทาง 
                                        คณะฯเตรียมไว้) 
๑๒.๕๐ – ๑๓.๓๐ น.  บัณฑิต และมหาบัณฑิต  ฝึกซ้อมที่คณะฯห้อง ENV ๒๑๐   
 ๑๒.๕๐ – ๑๓.๓๐  น.  ----------รับประทานอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม-------- 
๑๓.๓๐– ๑๔.๓๐  น.  บัณฑิต และมหาบัณฑิต   ฝึกซ้อมที่คณะฯ    (ต่อ) 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕  น.   ---------พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม---------- 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐  น.  บัณฑิต และมหาบัณฑิต  ฝึกซ้อมที่คณะฯ    (ต่อ) 
๑๖.๓๐  น.   เสร็จส้ินการฝึกซ้อมย่อยวันสุดท้าย 

วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 -------------------------------พิธีฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาบัตร----------------------------- 
  ๐๘.๐๐ น.    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายรูปหมู่กับบัณฑิต   

เวลา ๐๘.๐๐ น.  สแตนถ่ายรูป B 
 ๐๙.๐๐  น.    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายรูปหมู่กับมหาบัณฑิต 

เวลา ๐๙.๓๐   น.  สแตนถ่ายรูปB 
๐๙.๐๐  น.    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายรูปหมู่กับดุษฎีบัณฑิต 

เวลา ๐๙.๕๐   น.  สแตนถ่ายรูปC 
วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

-------------------------------พักผ่อนตามอัธยาศัย----------------------------- 
 
 



 

 

 

วันที่  ๒ – ๓  ธันวาคม ๒๕๖๒ 
-- ตามหมายกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑– ๒๕๖๒ 
 

หมายเหตุ :  - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


