
ก าหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ระหว่างวันที่ 7 – 11  พฤศจิกายน   2558 

ณ   หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา   5   ธันวาคม   2550   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

……………………….. 
วันเสาร์ที่  7  พฤศจิกายน  2558  (กลุ่มบัณฑิตที่รับภาคเช้า) 

(ศิลปศาสตรบัณฑิต, ศิลปบัณฑิต, ครุศาสตรบัณฑิต, เทคโนโลยีบัณฑิต, ปริญญาโท ,ปริญญาเอก) 
 08.00 – 09.00  น.  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรายงานตัวตามกลุ่มย่อยท่ีก าหนดให้ 
 09.00 – 09.30  น.  อธิการบดีกล่าวต้อนรับ 
 09.30 – 10.30  น.  พิธีปฐมนิเทศ 
 10.30  – 12.00 น.  ฝึกซ้อมตามท่ีก าหนด 
 12.00 – 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 –  13.30 น.  เรียกแถวภาคบ่าย (รวมบัณฑิต ปริญญาโท และปรญิญาเอก) 
 13.30 – 17.00  น.  ฝึกซ้อมตามท่ีก าหนด 
 17.00 – 18.00  น.  รับครุยวิทยฐานะรอบแรก ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วันอาทิตย์ที่  8  พฤศจิกายน  2558 
 08.00 – 09.00  น.  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรายงานตัวตามกลุ่มย่อยท่ีก าหนด (รวมบัณฑิต ปริญญาโท  
                                                   และปริญญาเอก รายงานตัว ณ  ห้องประชุมเธียเตอร์  อาคาร 34) 
 09.00 – 12.00  น.  ฝึกซ้อมตามท่ีก าหนด 
 12.00 – 13000 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 13.30  น.  เรียกแถวภาคบ่าย   (รวมบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
 13.30 – 17.00  น.  ฝึกซ้อมตามท่ีก าหนด 

17.00 – 18.30  น.  รับครุยวิทยฐานะรอบสอง ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
19.00 – 22.00  น.  ราตรีบัณฑิต    ณ   บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา ฯ   (โต๊ะจีน) 

วันจันทร์ที่  9  พฤศจิกายน  2558  (กลุ่มบัณฑิตที่รับภาคบ่าย) 
(วิทยาศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต, บัญชีบัณฑิต, นิติศาสตรบัณฑิต, รัฐศาสตรบัณฑิต,  

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) 
 08.00 – 09.00  น.  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรายงานตัวตามกลุ่มย่อยท่ีก าหนดให้ 
 09.00 – 09.30  น.  อธิการบดีกล่าวต้อนรับ 
 09.30 – 10.30  น.  พิธีปฐมนิเทศ 
 10.30  – 12.00 น.  ฝึกซ้อมตามท่ีก าหนด 
 12.00 – 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 –  13.30 น.  เรียกแถวภาคบ่าย 
 13.30 – 17.00  น.  ฝึกซ้อมตามท่ีก าหนด 
 17.00 – 18.00  น.  รับครุยวิทยฐานะรอบแรก ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 19.00 – 22.00  น.  ราตรีบัณฑิต    ณ   บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา ฯ    (โต๊ะจีน) 
วันอังคารที่  10  พฤศจิกายน  2558 
 08.00 – 09.00  น.  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรายงานตัวตามกลุ่มย่อยท่ีก าหนด 
 09.00 – 12.00  น.  ฝึกซ้อมตามท่ีก าหนด 
 12.00 – 13000 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 13.30  น.  เรียกแถวภาคบ่าย 
 13.30 – 17.00  น.  ฝึกซ้อมตามท่ีก าหนด 

17.00 – 18.30  น.  รับครุยวิทยฐานะรอบสอง ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 



 
วันพุธที่  11  พฤศจิกายน  2558  (วันซ้อมใหญ่)   ณ   หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ   80   พรรษา ฯ   
แต่งกายเหมือนพิธีรับจริง    
บัณฑิตที่รับภาคเช้า :  (ศิลปศาสตรบัณฑิต, ศิลปบัณฑิต, ครุศาสตรบัณฑิต, เทคโนโลยีบัณฑิต, ปริญญาโท ,ปริญญาเอก)  

07.00  น.   รายงานตัวและตั้งแถวบัณฑิต 
08.00  น.   เดินแถวบัณฑิตเข้าในหอประชุม 
09.30  น.   คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันท่ีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา ฯ   
11.00  น.   พิธีซ้อมใหญ่จนเสร็จพิธี 
    

บัณฑิตที่รับภาคบ่าย  :  (วิทยาศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต, บัญชีบัณฑิต, นิติศาสตรบัณฑิต,  
                             รัฐศาสตรบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) 

11.00  น.   รายงานตัวและตั้งแถว 
12.00  น.   เดินแถวบัณฑิตเข้าในหอประชุม 
13.30  น.   คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันท่ีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา ฯ   
15.00  น.   พิธีซ้อมใหญ่จนเสร็จพิธี 

  
หมายเหตุ :  1.   ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องรายงานตัวให้ตรงเวลา ตามสถานท่ีท่ีก าหนดทุกครั้ง 

2..  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องเข้ารับการฝึกซ้อมทุกรอบ ตามเวลาท่ีก าหนด ห้ามขาดการฝึกซ้อมเด็ดขาด    
      หากขาด  การฝึกซ้อม และไม่ตรงต่อเวลา จะถูกตัดสิทธิการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

  3.  การแต่งกายในวันฝึกซ้อม  ชุดสุภาพ  ควรสวมรองเท้าส าหรับรับพระราชทานปริญญา  โดยให้บัณฑิตหญิงสวมใส่กระโปรงเข้าร่วมการฝึกซ้อม 
4.  เวลา 09.00  น.  (บัณฑิตภาคบ่าย) ถ่ายรูปหมู่กับคณาจารย์ท่ีลานจอดรถหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา ฯ  

และ  เวลา 13.00 น.  (บัณฑิตภาคเช้า)  ถ่ายรูปหมู่กับคณาจารย์ท่ีลานจอดรถหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา ฯ  


