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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

26-29 กันยายน , 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 

 ท ำกำรประชำสัมพันธ์ไปยังบัณฑิตทุกคนที่ประสงค์จะเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ต้องเข้ำบันทึก

ข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำให้แล้วเสร็จ ได้จำก Website : https://job.psu.ac.th และบันทึกระบบฐำนข้อมูล

ศิษย์เก่ำคณะศึกษำศำสตร์ ได้จำก Website : http://edu.psu.ac.th พร้อมทั้ง Print เอกสำรกำรบันทึกขอ้มูล

เพ่ือใช้ประกอบกำรขึน้ทะเบียนบัณฑิตและกำรรับเข็มวิทยฐำนะ ในวันรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อำคำร 49 โรงเรียนสำธติฯ 

 บัณฑิตจะต้องมีเอกสาร 2 ชิ้น ดังนี้ 

  1. เอกสำรจำกกำรบันทึกข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต   

  2. บันทึกระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำคณะศึกษำศำสตร์  

 08.00 – 08.30 น. รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต/รับเข็มวิทยฐำนะ (หำกมำสำยอำจถูกตัดสิทธ์ิกำรรับ) 

 08.30 – 09.15 น. โอวำทและกำรแสดงควำมยนิดจีำกคณบดแีละทีมบริหำร 

 09.15 – 10.15 น. ช้ีแจงข้อก ำหนด/ระเบียบปฏิบัติและสำธิตกำรรับพระรำชทำนปรญิญำบัตร 

 10.15 – 12.00 น. แยกซอ้มกลุ่มย่อย 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน (มีบริกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับบัณฑิต) 

 13.00 – 14.30 น. แยกซอ้มกลุ่มย่อย (ต่อ) 

 14.30 – 16.00 น. ฝึกซ้อมรวม 

 16.00 – 16.30 น. รับฟังข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง/นัดหมำยก ำหนดกำร/เสร็จสิ้นกำรฝึกซ้อม 

* การแต่งกายชุดสุภาพ/กระโปรงไม่ยาวจนถึงพื้น/รองเท้าที่ใช้ในวันรับปรญิญาจริง 
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วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 

 ณ หน้ำมุข อำคำร 10 คณะศึกษำศำสตร์ 

 07.00 – 09.10 น. ถ่ำยภำพตำมสำขำวิชำรว่มกับผู้บริหำรและคณำจำรย์ 

    (ขอให้บัณฑิตมาก่อนก าหนดการ 15-20 นาที) 

07.00 น. บัณฑิตสำขำวิชำฟิสิกส์ 

  07.10 น. บัณฑิตสำขำวิชำเคมี 

  07.20 น. บัณฑิตสำขำวิชำชีววิทยำ 

  07.30 น. บัณฑิตสำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

  07.40 น. บัณฑิตสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

07.50 น. บัณฑิตสำขำวิชำภำษำไทย 

 08.00 น. บัณฑิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

 08.10 น. บัณฑิตสำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 

 08.20 น. บัณฑิตสำขำวิชำศิลปศึกษำ 

 08.30 น. บัณฑิตสำขำวิชำพลศึกษำ 

 08.40 น. บัณฑิตสำขำวิชำสุขศึกษำ 

 08.50 น. บัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและประเมินผลกำรศึกษำ 

 09.00 น. บัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 

 09.10 น. บัณฑิตสำขำวิชำจิตวิทยำ 

ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อำคำร 49 โรงเรียนสำธติฯ 

 09.30 – 11.30 น. ฝึกซ้อมรวม (เสมอืนจริง) 

 11.30 – 12.00 น. ช้ีแจงก ำหนดกำร 

นัดหมำย/รับของที่ระลกึ 

กิจกรรมสง่พ่ีบัณฑิตจำกสโมสรนักศึกษำและนักศึกษำช้ันปีที่ 1 

  * การแต่งกายชุดครุย/รองเท้าที่ใช้ในวันรับปรญิญาจริงๆ 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560  (เวลาทีก่ าหนดยังไม่แน่ชัด) 

 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำตฯิ อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ 

11.15 น.* บัณฑิตเข้ำแถวตรวจสอบรำยช่ือกับกรรมกำรฝ่ำยพิธกีำร  

บรเิวณเต็นท์ด้ำนข้ำงโรงเรียน ม.อ.ว (ประตู 2) 

11.40 น. สง่รำยช่ือบัณฑิตที่มำรำยงำนตัวฝึกซอ้ม 

11.50 น. เดนิแถวเข้ำที่น่ังตำมล ำดับ (บัณฑิตครบจ ำนวนก่อน เข้ำที่น่ังก่อน) 
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12.30 น. เร่ิมต้นกำรฝึกซ้อมตำมล ำดับพิธีกำร 

15.00 น. เสร็จสิ้นกำรฝึกซ้อม 

* การแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง 

** รองเท้าที่ใช้ในวันรับปรญิญาจริง / ห้ามพกพากระเป๋าสะพาย/ถือ  

วันศุกรท์ี่ 29 กันยายน 2560 

 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำตฯิ อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ (ถ่ำยภำพ/กำรฝึกซ้อมเสมอืนจริง) 

08.30 น.** ถ่ำยภำพรวมบัณฑิตคณะศึกษำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2559 

 ณ อำคำรยิมเนเซียม ศูนย์กฬีำ ม.อ.หำดใหญ ่(ข้ำงศูนย์อำหำรโรงช้ำง) 

11.15 น.* บัณฑิตเข้ำแถวตรวจสอบรำยช่ือกับกรรมกำรฝ่ำยพิธกีำร  

บรเิวณเต็นท์ด้ำนข้ำงโรงเรียน ม.อ.ว (ประตู 2) 

11.35 น. สง่รำยช่ือบัณฑิตที่มำรำยงำนตัวฝึกซอ้ม 

11.55 น. เดนิแถวเข้ำที่น่ังตำมล ำดับ (บัณฑิตครบจ ำนวนก่อน เข้ำที่น่ังก่อน) 

12.05 น. เร่ิมต้นกำรฝึกซ้อมตำมล ำดับพิธีกำร 

14.30 น. เสร็จสิ้นกำรฝึกซ้อม 

* การแต่งกายชุดครุยที่ถูกต้องตามข้อก าหนด 

** ห้ามพกพาสิ่งของใดๆตดิตัวเข้าศูนย์ประชุม 

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 

 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำตฯิ อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ (วันรับพระรำชทำนปริญญำบัตร) 

  11.30 น. บัณฑิตเข้ำแถวตรวจเครื่องแตง่กำย/ยืนยันรำยช่ือบัณฑิต 

กับกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรบรเิวณเต็นท์ด้ำนข้ำงโรงเรียน ม.อ.ว 

  12.20 น. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธกีำรสง่ยืนยันรำยช่ือบัณฑิตกับกรรมกำรกลำง  

12.30 น. เดนิแถวเข้ำที่น่ังตำมล ำดับ (ครบก่อน เข้ำที่น่ังก่อน) 

14.00 น. หมำยก ำหนดกำรในกำรเสด็จพระรำชด ำเนนิ 

14.30 น. พิธพีระรำชทำนปรญิญำบัตร 

18.00 น. สิ้นสุดพิธีพระรำชทำนปรญิญำบัตร )โดยประมำณ(  

* การแต่งกายชุดครุยที่ถูกต้องตามข้อก าหนด 

**ห้ามพกพาสิ่งของใดๆตดิตัว/ปฏิบัตติามขอ้ก าหนดอย่างเข้มงวด 
หมายเหตุ 

- ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

- ขอให้บัณฑิตติดตำมควำมเคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่อง 

- ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ นำงสำว รอซียะ มะมิง (ก๊ะย๊ะห์)  และ นำงสำว ถิรดำ  อุคติ (บีม) 

โทรศัพท์  0872899149 (ก๊ะย๊ะห์)   097-23801080 (บีม)     

FB :  รอซียะ มะมงิ  และ  Solar Beam Ouckathi    


