
 

 

  

 
 

ก าหนดการ 
งานฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต  เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

ในระหว่างวันที่   ๗  เมษายน  ๒๕๖๕  ถึงวันที ่ ๑๘  เมษายน ๒๕๖๕ 
  ณ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

................................................................................... 
 
 

วันที่  ๗ - ๘  เมษายน  ๒๕๖๕ 
 ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. - ลงทะเบียนคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตฯ และนิสิตต้นแบบ 
 ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - ด าเนินการฝึกซ้อมกับนิสิตต้นแบบ โดยคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ 

   ที่ ห้อง ENV ๑๑๐ 
 ๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. - สรุปผลการฝึกซ้อมฯ และรับประทานอาหาร   อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
วันที่   ๑๕   เมษายน ๒๕๖๕ 
        ๑๐.๓๕– ๑๑.๒๐  น.       - คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตต้นแบบ นิสิตช่วยงาน เข้ารับการตรวจคัดกรอง ATK  กับ  
                                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วันที่   ๑๖    เมษายน ๒๕๖๕ 

๐๘.๐๐– ๐๘.๓๐  น. บัณฑิต และมหาบัณฑิต รายงานตัว  ณ  ห้อง  ENV ๑๑๐ 
๐๘.๓๐– ๐๙.๓๐  น.      -  ชมวิดีทัศน์“การฝึกซ้อมเพ่ือเข้าพิธีพระราชปริญญาบัตร ฯ ประจ าปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔” 

- ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปานใจ  สื่อประเสริฐสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
- ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และท าพิธีมอบเหรียญทอง  
แก่ผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทองนางสาวแพรวพรรณ  วงษ์ภมร 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐  น. ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆในการฝึกซ้อมเพ่ือเข้าพิธีพระราชปริญญาฯและสาธิตการ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปานใจ  สื่อประเสริฐสิทธิ์ประธานคณะกรรมการฝ่าย
ฝึกซ้อมฯ 

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

     -  ห้อง ENV ๑๑๐  บัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
     -  ห้อง ENV ๒๐๘  บัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ 

-  ห้อง ENV ๒๑๐  บัณฑิต สาขาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 



 

 

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  และดุษฎีบัณฑิตแยกฝึกซ้อมย่อย (ต่อ) 
๑๖.๓๐  น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมย่อยวันแรก 

วันที่    ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๕ 
๐๘.๓๐– ๐๙.๐๐ น.   บัณฑิตรายงานตัวภาคเช้า  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รวมตัวกันที่หน้าหอสุพรรณิการ์ ม.เก่า) 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐  น.         ---------พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม----------       
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐  น.     บัณฑิตตั้งแถว เช็คแถวเพื่อเดินเข้าหอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑๐.๓๕– ๑๐.๔๗  น.     บัณฑิต ฝึกซ้อมย่อยสถานที่รับจริง ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑๑.๐๘ – ๑๑.๒๒ น.      ดุษฎีบัณฑิต ฝึกซ้อมย่อยสถานที่รับจริง ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
                                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑๑.๒๓ – ๑๑.๕๘  น.     มหาบัณฑิต ฝึกซ้อมย่อยสถานที่รับจริง ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
                                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      บณัฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตช่วยงาน เข้ารับ 
                                การตรวจ ATK ที่สถาบันขงจื่อ 
                      หลังตรวจ ATK เสร็จ บัณฑิต และมหาบัณฑิตเดินทางกลับมาที่คณะฯ 
*๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.             คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตช่วยงาน เข้ารับการตรวจ ATK ที่สถาบันขงจื่อ 
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. ----------รับประทานอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม-------- 
๑๓.๓๐– ๑๔.๓๐  น. บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  ฝึกซ้อมที่คณะฯ    (ต่อ) 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕  น. ---------พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม---------- 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐  น.  บัณฑิต และมหาบัณฑิตฝึกซ้อมที่คณะฯ    (ต่อ) 
๑๖.๓๐  น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมย่อยวันสุดท้าย 

วันที่   ๑๘   เมษายน   ๒๕๖๕ 
 -------------------------------พิธีฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาบัตรตามก าหนดการมหาวิทยาลัยฯ--------- 

๑๐. ๓๐ น.    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายรูปหมู่กับมหาบัณฑิต 
เวลา  ๑๐.๓๐   น.  สแตนถ่ายรูป  B 

๑๑.๐๐  น.    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายรูปหมู่กับดุษฎีบัณฑิต 
เวลา  ๑๑.๐๐   น.  สแตนถ่ายรูป   C 

 ๑๓.๐๐ น.    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายรูปหมู่กับบัณฑิต   
เวลา  ๑๓.๐๐  น.   สแตนถ่ายรูป   B 

(*หมายเหตุ เวลาที่ก าหนดเป็นเวลาขึ้นแสตนถ่ายภาพ ให้มาก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที) 
 



 

 

วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๕ 
          ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.   คณาจารย์ บุคลากร  และนิสิตช่วยงาน เข้ารับการตรวจคัดกรอง ATK กับมหาวิทยาลัย 
                                        มหาสารคาม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
         ๑๒.๒๕ – ๑๒.๔๐  น.   บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  เข้ารับการตรวจคัดกรอง ATK กับมหาวิทยาลัย  
                                        มหาสารคาม  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 

วันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
                                       ตามหมายก าหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 
 

หมายเหตุ :  - ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


