
 
 
 

ก ำหนดกำร 
งานฝึ กซึ อมบัณฑติึมหาบัณฑิตึ เพ่ือเข ารึ วมพิธีพระราชทานปริญญาบตัรึึประจ าการศ กษาึึ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

ในระหว างวันที่ึ ๗ึึเมษายนึึ๒๕๖๕ึถ งวันที ่ ๑๘ เมษายนึ๒๕๖๕ 
ณึึคณะสิ่งแวดล อมและทรัพยากรศาสตร์และอาคารพลศ กษาึมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

วันที่ ๗ - ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ 
-ึประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึ กซึ อมฯึร วมกับคณะกรรมการฝึ ายฝึ กซ อมสึ วนกลาง 

๑๔.๐๐ึ– ๑๔.๓๐ึน. - ลงทะเบียนคณะกรรมการฝึ ายฝึกซ อมบัณฑติฯึและนิสิตต นแบบ 
๑๔.๓๐ึ– ๑๖.๐๐ึน. -ึด าเนินการฝึกซ อมกับนิสิตต นแบบึโดยคณะกรรมการฝึ ายฝึกซึ อมฯส วนกลาง 

ที่ึ หึ องึENV ๑๑๐ 
๑๙.๐๐ึ– ๑๙.๓๐ึน. -ึสรุปผลการฝึกซ อมฯึและรับประทานอาหาร อาหารวึ างพรึ อมเครื่องดื่ม 

 
 

วันที่ ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๕ 
๑๔.๐๐ึ– ๑๕.๐๐ึึน.ึึ -ึคณาจารย์ึบุคลากรและนสิิตต นแบบึนิสิตช วยงานึเข ารัการตรวจคักรองึATK 

กัมหาวิทยาลัยมหาสารคามึึณึ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 

วันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๕ 
๐๘.๐๐– ๐๘.๓๐ึึน. บัณฑิตึและมหาบัณฑติึ รายงานตัึึณึึหองึึENV ๑๑๐ 
๐๘.๓๐– ๐๙.๓๐ึึน. -ึึชมวิดีทัศน“์การฝึกซ อมเพ่ือเข าพิธีพระราชปริญญาบัตรึฯึประจ าปีึ๒๕๖๓-๒๕๖๔” 

-ึประธานฝ่ายฝึกซ อมฯึกลึ าวรายงานต อประธานในพิธี  
โดยึผู ชวยศาสตราจารย์ึดร.ปานใจึ สื่อประเสริฐสิทธิ์ึรองคณบดีฝึ ายวิชาการและประกัน 
คุณภาพการศ กษา 
-ึประธานในพธิีกล าวตึ อนรับและให โอวาทแก บัณฑติึมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑติ 

โดยึ รองศาสตราจารยึ์ึดร.อดิศักดิ์ึ สิงห์สีโวึ คณบดีคณะสิ่งแวดล อมและทรัพยากรศาสตรึ์ึและท ำพิธีมอบเหรียญทอง 
แก  ผู้ได้รบัปริญญำวทิยำศำสตรบัณฑติ เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง นำงสำวแพรวพรรณ วงษภ์มร 

๐๙.๓๐ึ– ๑๐.๓๐ึึน. 
-ึชี้แจงขัน้ตอนการปฏิบัติตึ างๆในการฝึกซ อมเพ่ือเข าพิธีพระราชปริญญาฯและสาธิตการ
เข ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ 
โดย ผูช้ วยศำสตรำจำรย ์ ดร.ปำนใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ อมฯ 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. ---------พักรับประทำนอำหำรว  ำงพร ้อมเครื่องดื่ม---------- 
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๑๐.๔๕ึ– ๑๒.๐๐ึึน. บัณฑิตึ และมหาบัณฑิตึแยกฝึกซ อมย อย 
-ึึห องึENV ๑๑๐ึึบัณฑิตึสาขาสิง่แวดล อมศ กษา 
-ึึหึ องึENV ๒๐๘ึึบัณฑิตึสาขาการจัดการสิ่งแวดล อมฯ 
-ึึห องึENV ๒๑๐ึึบัณฑิตึสาขาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล อม 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ----------รับประทำนอำหำรกลำงวันพร ้อมเครื่องดื่ม-------- 
๑๓.๐๐ึ– ๑๔.๔๕ึึน. บัณฑิตึ และมหาบัณฑิตึ ฝึ กซึ อมยอยึึ(ต อ) 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. ---------พักรับประทำนอำหำรวำงพร้อมเครื่องดื่ม---------- 
๑๕.๐๐ึ– ๑๖.๓๐ึึน. บัณฑิตึ มหาบัณฑิตึ และดุษฎีบัณฑิตแยกฝึกซ อมย อยึ(ต อ) 
๑๖.๓๐ึึน. เสร็จสิ้นการฝึกซมยยวันแรก 

 
 

วันที่ ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๕ 
๐๗.๐๐ น. บัณฑิตึรายงานตัวภาคเช าึ ณึึอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๐๗.๓๑ึ– ๐๗.๔๓ึน. บัณฑิตึฝึกซมยยสถานที่รับจริงึณึึอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
* หลังเสร็จฝ  กซ้อมฯบัณฑิต บุคลำกร นิสิตที่เข ้ำปฏิบัติ หน้ำที่ซ ้อมใหญ วันที่ 

๑๘ เมษำยน ๒๕๖๕ เข้ำรับกำรตรวจคัดกรอง ATK ที่สถำบันขงจื่อ 
๐๘.๐๐ึ– ๐๘.๓๐ึน. ประธานฝายฝึ กซึ อมฯึสรุปปัญหาและแนวทางแก ไขปัญหาในภาพรวมของการ 

ฝึ กซ อมย อยของบัณฑิตึและมหาบัณฑิตึ ณึห องึENV ๑๑๐ 
๐๘.๓๐ึ– ๑๐.๐๐ึน. บัณฑิตฝึกซ อมึ(ต อ)ึณึห องึENV ๑๑๐ 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ---------พักรับประทำนอำหำรวำงพร้อมเครื่องดื่ม---------- 
๑๐.๓๐ บัณฑิตึเขาฝึ กซ อมฯึ(ตอ)ึที่ห องึENV ๒๑๐ึึและมหาบัณฑิตึดุษฏีบัณฑิต 

เดินทางไปฝึ กซ อมึณึอาคารเฉลิมพระเกียรติฯึมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑๐.๕๙ึึ-ึ๑๑.๐๗ึน. ดุษฎีบัณฑิตึข ้นฝึกซ อมย อยสถานที่รับจริงึณึอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑๑.๐๘ึึ-ึ๑๑.๓๔ึน. มหาบัณฑิตึข ้นฝึ กซ อมย อยสถานที่รับจริงึณึอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑๑.๓๔ึ– ๑๒.๐๐ึน. บัณฑิตึและมหาบัณฑิตึ เดินทางกลับมาฝึกซ อมที่คณะฯหึ องึENV ๒๑๐ 
๑๒.๐๐ึ– ๑๓.๐๐ึน. ----------รับประทำนอำหำรกลำงวันพร้อมเครื่องดื่ม-------- 
๑๓.๓๐– ๑๔.๓๐ึึน. บัณฑิตึมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตึึฝึ กซ อมที่คณะฯ (ต อ) 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. ---------พักรับประทำนอำหำรวำงพร้อมเครื่องดื่ม---------- 
๑๔.๔๕ึ– ๑๖.๓๐ึึน. บัณฑิตึและมหาบัณฑิตึ ฝึ กซึ อมที่คณะฯ (ต อ) 
๑๖.๓๐ึึน. เสร็จสิ้นการฝึ กซ อมย อยวันสุดท าย 
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วันที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๕ 

-------------------------------พิธฝีกึซอ้มใหญพื่อเข ้ำพิธีพระรำชปริญญำบัตรตำมก ำหนดกำรมหำวิทยำลัยฯ--------- 
๐๙. ๓๐ น. คณะผูึ บริหารึคณาจารย์ึร วมถ ายรูปหมู กับมหาบัณฑิต 

เวลำ ๐๙.๐๐ น. สแตนถ  ำยรูป B 
๑๐.๐๐ น. คณะผู บริหารึคณาจารย์ึร วมถ ายรูปหมู กับดุษฎีบัณฑิต 

เวลำ ๐๙.๓๐ น. สแตนถ  ำยรูป C 
            ๑๒.๐๐ น. คณะผู บริหารึคณาจารย์ึรมถ ายรูปหมูึ กับบัณฑิต 

เวลำ ๑๒.๐๐  สแตนถ ำยรูป B 
วันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๕ 

- คณาจารย์ึบุคลากรึึบัณฑิตึมหาบัณฑิตึดุษฎีบัณฑิตึและนิสิตชึ วยงานึเขึ ารับการตรวจคัดกรองึATK 
กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

วันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๕ 
ึ  --ึตามหมายก าหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรึ ประจ าปีการศ กษาึึ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

 

 
 

หมำยเหตุ : - ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 


