
 
 

 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เรื่อง  กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๒ 

 
 

  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๒ 
ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา  สถาบันบัณฑิต
พัฒน บริหารศาสตร์ นั้น  เพื่อให้การฝึกซ้อมของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบั ตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงออกประกาศเพื่อให้ผู ้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๒ ปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื ่อง กำหนดการ
ฝึกซ้อมและพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๒” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ กำหนดการฝึกซ้อมย่อย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท
เฉพาะคณะที่จัดการสอนในกรุงเทพฯ  

คณะ/วิทยาลัย วัน-เวลา กิจกรรม สถานที ่
คณะนติิศาสตร ์ วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา 

คณะบริหารธรุกิจ วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ MPA 
กรุงเทพฯ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ MPPM 
กรุงเทพฯ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา 

คณะภาษาและการสื่อสาร วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา 

วิทยาลัยนานาชาต ิ วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา 
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คณะ/วิทยาลัย วัน-เวลา กิจกรรม สถานที ่
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรก์าร
บริหาร กรุงเทพฯ 

วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ 

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา 

คณะสถิติประยุกต ์ วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา 

หลักสตูรปริญญาเอกทุกคณะ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา 

  การแต่งกาย  ในวันฝึกซ้อมย่อยขอให้ผู้เข้าฝึกซ้อมย่อยแต่งกายสุภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาชาย
สวมเสื้อเชิ้ตและไม่สวมกางเกงยีนส์ ผู้สำเร็จการศึกษาหญิงสวมกระโปรง  และสวมรองเท้าแบบเดียวกับวัน
ฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธี 
  ข้อ ๔ กำหนดการฝึกซ้อมย่อย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในส่วนภูมิภาค คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะ/วิทยาลัย วัน-เวลา กิจกรรม สถานที ่
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ MPPM ชลบุร ี วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๒  
อาคารสัมมนา  วิทยาลัยมหาดไทย 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ MPA 
นครราชสมีา 

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

ห้องประชุมนกยูง ๒ ชั้น ๔ 
โรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์ 

เทอมินอล ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา 

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรก์าร
บริหาร ยะลา 

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

วิทยาลยัการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดยะลา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ MPA 
พิษณุโลก 

วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

ห้องคอนเวนชั่น ๑  
โรงแรมท็อปแลนด์  
จังหวัดพิษณุโลก 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ MPA อดุรธาน ี วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

ห้องประชุมอภิชา  
มลฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธาน ี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ MPA สรุาษฎร์
ธานี และ คณะการจดัการการท่องเที่ยว 
ภูเก็ต 

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ลงทะเบียน 
และฝึกซ้อม 

ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ 
โรงแรมบรรจงบุรี  

จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

  การแต่งกาย  ในวันฝึกซ้อมย่อยขอให้ผู้เข้าฝึกซ้อมย่อยแต่งกายสุภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาชาย
สวมเสื้อเชิ้ตและไม่สวมกางเกงยีนส์ ผู้สำเร็จการศึกษาหญิงสวมกระโปรง และสวมรองเท้าแบบเดียวกับวัน
ฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธี 
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  ข้อ ๕ กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่และการถ่ายภาพหมู่ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

สถานที่ฝึกซ้อมใหญ่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถานที่ถ่ายภาพหมู่ อาคารบุญชนะ อัตถากร ช้ัน L 

การแต่งกาย สวมครยุวิทยฐานะตามประกาศของสถาบันฯ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร  

๐๗.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑติทุกคณะ ลงทะเบียนตามสถานท่ีที่แตล่ะคณะกำหนด 

๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑติทุกคณะ ถ่ายภาพหมู่ตามเวลาที่กำหนด 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑติทุกคณะที่ผา่นการตรวจคัดกรองโรค COVID-๑๙ แล้ว เข้านั่งภายใน
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารนวมินทราธริาช และอาคารสยามบรมราชกุมารี ตามที่นั่งที่
กำหนด 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๑๕ น. คณะอนุกรรมการตรวจสอบรายชือ่ ณ ท่ีนั่งในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารนวมินทราธิราช 
และอาคารสยามบรมราชกุมาร ี

๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๕ น. อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีและให้ปัจฉิมโอวาทแก่ผูส้ำเรจ็การศึกษา 

๑๓.๑๕ – ๑๓.๔๕ น. ประธานคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปรญิญาบตัรกล่าวแสดงความยินดีและแจ้ง
เป้าหมายการฝึกซ้อมใหญ ่

๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกล่าวแสดงความยินดีและแจง้การดำเนินการหลักของการ
ฝึกซ้อม 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งท่ี ๑ 

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐ น. คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมประเมินผลการฝึกซ้อม 

๑๕.๔๐ – ๑๗.๑๐ น. ฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งท่ี ๒ (ถ้ามี) 

 
  ข้อ ๖ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

สถานที ่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การแต่งกาย สวมครยุวิทยฐานะตามประกาศของสถาบันฯ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร  

๐๖.๐๐-๐๗.๓๐ น. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑติทุกคณะ เข้ารับการตรวจคดักรองโรค COVID-๑๙ 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑติทุกคณะ ลงทะเบียนตามสถานท่ีที่กำหนด 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑติทุกคณะที่ผา่นการตรวจคัดกรองโรค COVID-๑๙ แล้ว เข้านั่งภายใน
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามที่น่ังที่กำหนด 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๑๕ น. คณะอนุกรรมการตรวจสอบรายชือ่ ณ ท่ีนั่งในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 

๑๔.๐๐ น. พิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 
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  ข้อ ๗ ผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรายใดที่ไม่มา
รายงานตัวลงทะเบียนฝึกซ้อมในวันและเวลาที่สถาบันกำหนด รวมถึงไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หรือถูกเชิญ
ออกจากบริเวณพิธีแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๘ ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สามารถติดตามข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานพิธี
พระราชทานปร ิญญาบ ัตร คร ั ้ งท ี ่  ๔๒ ของสถาบ ันบ ัณฑ ิตพ ัฒนบร ิหารศาสตร ์  ได ้ท ี ่ เ ว ็บไซต์  
https://www.nida.ac.th/commencement 
 
         ประกาศ ณ วันที ่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
         (ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์) 

       รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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