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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันที่  ๘ – ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------- 
 
วันพุธที่ ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   Onsite และ Online 
เวลา  ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา  ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. - พระธรรมปญัญาบดี  นายกสภามหาวิทยาลัย  เดินทางมาถึงห้องประชุม 

- ประธานในพิธี  จุดธูป  เทียน  และนำบูชาพระรัตนตรัย 
- พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ถวายรายงาน 
- พระธรรมปญัญาบดี  นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวเปิดการสัมมนา 

เวลา  ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. - ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มหาวทิยาลัยสงฆ์กบัการพัฒนาปญัญาและคณุธรรม โดย  
ศาสตราจารย ์ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เวลา  ๑๑.๐๐ น. -  ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. -  การบรรยายพิเศษ เรือ่ง มจร กับการพฒันาปญัญาและคุณธรรม        

 โดย  พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.    อธิการบดีมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

เวลา  ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. เสวนามหาจุฬาบัณฑิต เรื่อง ความประทบัใจในมหาจฬุา  โดย ผู้แทนดุษฎีบัณฑิต 
มหาบัณฑิตและบัณฑิต ดำเนินการโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการทั่วไป 

  
วันพฤหสับดีที ่๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา  ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. - พิธซี้อมใหญร่ับปริญญา 
วันศุกร์ที่ ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา  ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. - พิธีซ้อมใหญร่ับปริญญา 
  
วันเสารท์ี่ ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา  ๐๘.๐๐ น. - คณะผู้บรหิาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  แขกผู้มีเกียรติ 

  และบัณฑิต  พร้อมกัน ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 



 ๒ 

เวลา  ๐๙.๐๐ น - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเดจ็พระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 
  เสด็จถึงหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 
- นายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดีและคณะผู้บริหาร  ถวายการต้อนรับ 
- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 
  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย 
- นายกสภามหาวิทยาลัย  ถวายเครือ่งสักการะ 
- ผู้แทนบัณฑติ  ถวายเครื่องสักการะ 
- อธิการบดีกราบทูลถวายรายงาน 
- คณบดคีณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ และผู้อำนวยการ 
  อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ขานช่ือบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์   
  คณะมนษุยศาสตร์ และอภธิรรมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตรตามลำดบั 
- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 
  ประทานปรญิญาบัตร 
- พระสงฆ์เจรญิชัยมงคลคาถา 
- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 
  ประทานโอวาท 
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
- บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ร่วมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ   
  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
- เป็นอันเสร็จพิธี 

เวลา  ๑๒.๓๐ น. - คณะผู้บรหิาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  แขกผู้มีเกียรติ 
  และบัณฑิต  พร้อมกัน ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 

เวลา  ๑๓.๓๐ น - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 
  เสด็จถึงหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 
- นายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดีและคณะผู้บริหาร  ถวายการต้อนรับ 
- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 
  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย 
- นายกสภามหาวิทยาลัย  ถวายเครื่องสักการะ 
- ผู้แทนบัณฑติ  ถวายเครื่องสักการะ 
- อธิการบดีกราบทูลถวายรายงาน 
- คณบดคีณะสังคมศาสตร์ ขานช่ือบัณฑิตคณะสังคมศาสตรเ์ข้า 
  รับประทานปริญญาบัตรตามลำดับ 
- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 
  ประทานปรญิญาบัตร 
- พระสงฆ์เจรญิชัยมงคลคาถา 



 ๓ 

- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 
  ประทานโอวาท 
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ 
  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
- บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ร่วมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ   
   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
- เป็นอันเสร็จพิธี 

  
วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เวลา  ๑๒.๓๐ น. - คณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ  
ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์  เข็มเกียรติคุณ  ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  บัณฑิต  และ
สถาบันสมทบ  พร้อมกัน ณ หอประชุม  มวก. ๔๘ พรรษา 

เวลา  ๑๓.๓๐ น. - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 
  เสด็จถึงหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 
- นายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดีและคณะผู้บริหาร  ถวายการต้อนรับ 
- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 
  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย 
- นายกสภามหาวิทยาลัย  ถวายเครื่องสักการะ 
- ผู้แทนดุษฎีบณัฑิต  ถวายเครื่องสักการะ 
- อธิการบดีกราบทูลถวายรายงาน 
- รองอธิการบดี อ่านประกาศสดุดดีุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 
  ประทานปรญิญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และมหาบัณฑิต  
  กิตติมศักดิ ์
- รองอธิการบดี  อ่านประกาศเกียรติคุณผู้ทีไ่ด้รับเข็มเกียรติคุณ 
- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 
  ประทานเข็มเกียรติคุณ 
- คณบดีบัณฑติวิทยาลัย  และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ขานช่ือ 
  ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต   และบัณฑิตจากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และ
สถาบันสมทบ เข้ารับประทานปริญญาบัตร  ตามลำดับ 
- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 
  ประทานปรญิญาบัตร 
- พระสงฆ์เจรญิชัยมงคลคาถา 
- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 
  ประทานโอวาท 



 ๔ 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
- ดุษฎีกิตติมศักด์ิ มหาบัณฑติกิตติมศักดิ์  ผู้ที่ได้รับเข็มเกยีรตคิุณ  ดุษฎีบัณฑิต  
มหาบัณฑิต  และสถาบันสมทบ   ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  
สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  และคณะผู้บริหาร 
- เป็นอันเสร็จพิธี 

 
หมายเหตุ :   ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรพชิต ห่มดองรัดอก สรีาชนิยม 
                บัณฑิตฝ่ายบรรพชิต ห่มดองรัดอก สีเหลืองทอง  
                คณาจารย์และบัณฑิต ฝ่ายคฤหัสถ์ สวมชุดครุยปริญญา  
                ขา้ราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวประชาชนทั่วไปแต่งกายสุภาพ 
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


