
 
ก ำหนดกำรรำยงำนตัวและฝึกซ้อมพิธพีระรำชทำนปรญิญำบัตร 

บัณฑิตมหำวิทยำลยัรำชภัฏอุบลรำชธำนี 

ระหว่ำงวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๐ ณ มหำวิทยำลยัรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
วันศุกร์ที่  ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๐ 

 ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. กำรรำยงำนตวั 

  ค.บ.   รายงานตัว ณ อาคาร ๓๒ คณะครุศาสตร ์

  บธ.บ., บช.บ.  รายงานตัว ณ อาคาร ๘ คณะบริหารธุรกจิและการจดัการ 

  ศศ.บ., รป.บ.  รายงานตัว ณ หอ้งประชุม ช้ัน ๔ อาคาร ๕๒ (อาคารวทิยาศาสตร์สุขภาพ) 

  วท.บ., วศ.บ.  รายงานตัว ที่ หอประชุมไพรพะยอม 

  น.บ., พท.บ. และ ส.บ.   รายงานตัว ณ อาคาร ๑๑ ช้ัน ๒ (อาคารศูนย์การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง) 

 ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คณบด ีกล่ำวต้อนรับ ณ สถำนทีก่ ำหนดไว้ ดังนี้ 

  ค.บ.   รับฟังค าชี้แจง ณ อาคาร ๓๒ คณะครุศาสตร ์

  บธ.บ., บช.บ.  รับฟังค าชี้แจง ณ อาคาร ๘ คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ 

  ศศ.บ., รป.บ.  รับฟังค าชี้แจง ณ หอ้งประชุม ช้ัน ๔ อาคาร ๕๒ (อาคารวทิยาศาสตรส์ุขภาพ) 

  วท.บ., วศ.บ.  รับฟังค าชี้แจง ที่ หอประชุมไพรพะยอม 

  น.บ., พท.บ. และ ส.บ.   รับฟังค าชี้แจง ณ อาคาร ๑๑ ช้ัน ๒ (อาคารศูนย์การเรยีนรูด้้วยตนเอง) 

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พัก 

 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ฝึกซอ้มกลุ่มยอ่ย 

วันเสำร์ท่ี ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

(๑) ส ำหรับบัณฑิตปริญญำตร ี

 ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ฝึกซอ้มบนเวที ตามที่ก าหนดแต่ละวุฒิการศึกษา 

  ค.บ.   ฝึกซอ้ม ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจ าหนา่ย สินคา้ ๑ ต าบล ๑ ผลติภัณฑ์  

(OTOP CENTER)  

  บธ.บ., บช.บ.  ฝึกซอ้ม ณ โรงละคร ชั้น ๓ ศนูย์ศลิปวัฒนธรรมกาญจนาภเิษก 

  ศศ.บ., รป.บ.  ฝึกซอ้ม ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ อาคาร ๕๒ (อาคารวทิยาศาสตรส์ุขภาพ) 

  วท.บ., วศ.บ.  ฝึกซอ้ม ณ ห้องประชุมไพรพะยอม 

  น.บ., พท.บ. และ ส.บ.   ฝึกซอ้ม ณ อาคาร ๑๑ ช้ัน ๒ (อาคารศนูย์การเรยีนรูด้้วยตนเอง) 

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พัก 



 

 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ฝึกซอ้มบนเวที (ตอ่) 

  ค.บ.   ฝึกซอ้ม ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจ าหนา่ย สินคา้ ๑ ต าบล ๑ ผลติภัณฑ์  

(OTOP CENTER)  

  บธ.บ., บช.บ.  ฝึกซอ้ม ณ โรงละคร ชั้น ๓ ศนูย์ศลิปวัฒนธรรมกาญจนาภเิษก 

  ศศ.บ., รป.บ.  ฝึกซอ้ม ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ อาคาร ๕๒ (อาคารวทิยาศาสตรส์ุขภาพ) 

  วท.บ., วศ.บ.  ฝึกซอ้ม ณ ห้องประชุมไพรพะยอม 

  น.บ., พท.บ. และ ส.บ.   ฝึกซอ้ม ณ อาคาร ๑๑ ช้ัน ๒ (อาคารศนูย์การเรยีนรูด้้วยตนเอง) 

 

(๒) ส ำหรับบัณฑิตปริญญำโท และปรญิญำเอก 

  ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. รายงานตัวที ่ช้ันล่าง อาคารบณัฑิตวิทยาลัย 

  ๑๐.๓๐   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ณ หอ้งประชุมโกเมน ช้ัน ๓ 

     อาคารบัณฑิตวิทยาลยั 

  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รับฟังค าชี้แจงและพบอาจารย์ฝกึซ้อมประชุมกลุม่ 

  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก 

  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฝึกซอ้มบนเวที (ตอ่) ห้องประชุมโกเมน ช้ัน ๓ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

วันอำทติย์ที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๐ (แต่งกำยสวมชุดครยุวิทยำฐำนะเหมือนวันรับจรงิ) 

  ภำคเช้ำ (รอบแรก) บัณฑติ ค.บ., บธ.บ., ศศ.บ., และ รป.บ. 

  ๐๖.๓๐ น.  บัณฑติตั้งแถว ที่โดมกองพัฒนานักศึกษา 

  ๐๗.๓๐ น.  บัณฑติเดินแถวเข้าหอประชุมไพรพะยอม 

  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อธิการบดีกลา่วแสดงความยนิดีกับบัณฑติ 

     และฝึกซอ้มบนเวทตีามล าดับ 

  ภำคบำ่ย (รอบสอง) บัณฑติ วท.บ., วศ.บ., น.บ., พท.บ. และ ส.บ., ปรญิญาโท และปริญญาเอก 

  ๑๒.๐๐ น.  ตั้งแถว ที่โดมกองพัฒนานักศกึษา 

  ๑๓.๐๐ น.  บัณฑติเดินแถวเข้าหอประชุมไพรพะยอม 

  ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. อธิการบดีกลา่วแสดงความยนิดีกับบัณฑติ 

     และฝึกซอ้มบนเวทตีามล าดับ 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 

คณะกรรมกำรจัดท ำคู่มอืฝึกซ้อมบัณฑิต 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

มหำวทิยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 


