
กำ�หนดก�ร
สมเด็จพระอริยวงศ�คตญ�ณ สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก
โปรดมีพระบัญช�มอบสมเด็จพระมห�ธีร�จ�รย์ ปฏิบัติหน้�ที่แทนพระองค์

เป็นประธ�นในพิธีประส�ทปริญญ� ประจำ�ปี ๒๕๖๔
มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

วันที่ ๘ – ๑๒ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ อ�ค�รหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษ� มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

วันพุธที่ ๘ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๔ Onsite และ Online
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. - พระธรรมปัญญาบด ีนายกสภามหาวทิยาลัย เดนิทางมาถงึห้องประชมุ
 - ประธานในพิธี จุดธูป เทียน และน�าบูชาพระรัตนตรัย
 - พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ถวายรายงาน
 - พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการสัมมนา
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. - ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มห�วิทย�ลัยสงฆ์กับก�รพัฒน�ปัญญ�และ
  คุณธรรม โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการ
  การอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
  วิจัยและนวัตกรรม  
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. - การบรรยายพิเศษ เรื่อง มจร กับก�รพัฒน�ปัญญ�และคุณธรรม       
   โดย  พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.    
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การเสวนามหาจุฬาบัณฑิต เรื่อง คว�มประทับใจในมห�จุฬ�  
  โดย ผู้แทนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต 
  ด�าเนินการเสวนาโดย  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
                                                            รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป



วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. - พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา

วันศุกร์ที่ ๑๐ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. - พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา

วันเส�ร์ที่ ๑๑ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๒.๐๐ น. - สมเดจ็พระมหาธรีาจารย์ ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนพระองค์สมเด็จพระสงัฆราช 

 เดนิทางโดยรถยนต์ จากวัดพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม กรงุเทพมหานคร

เวลา ๑๓.๐๐ น. - คณะผู้บรหิาร  กรรมการสภามหาวทิยาลยั  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  

แขกผู้มีเกียรติและบัณฑิต พร้อมกัน ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘

 พรรษา

เวลา ๑๓.๓๐ น. - สมเด็จพระมหาธรีาจารย์ ปฏบิติัหน้าทีแ่ทนพระองค์สมเดจ็พระสังฆราช 

เดนิทางถึงอาคารหอประชมุ มวก. ๔๘ พรรษา 

- นายกสภามหาวทิยาลยั  อธกิารบดแีละคณะผูบ้รหิาร  ถวายการต้อนรบั

- สมเดจ็พระมหาธรีาจารย์ ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนพระองค์สมเด็จพระสงัฆราช

 จดุธปู เทยีน บชูาพระรัตนตรยั

- นายกสภามหาวทิยาลยั  ถวายเครือ่งสกัการะ

- ผู้แทนบัณฑิต  ถวายเคร่ืองสกัการะ

- อธิการบด ี ถวายรายงาน

- คณบดีคณะพทุธศาสตร์ คณะครศุาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ และผูอ้�านวยการอภธิรรมโชติกะวทิยาลยั 

ขานชือ่บัณฑติคณะพทุธศาสตร์ คณะครศุาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ และอภธิรรมบณัฑติเข้ารบัปรญิญาบตัรตามล�าดับ

- สมเดจ็พระมหาธรีาจารย์ มอบปรญิญาบตัร

- พระสงฆ์เจรญิชยัมงคลคาถา

- สมเด็จพระมหาธรีาจารย์ ให้โอวาท

- อธิการบดมีหาวทิยาลัยถวายเครือ่งไทยธรรม

 แด่ สมเดจ็พระมหาธรีาจารย์ 

- เป็นอันเสรจ็พธิี



วันอ�ทิตย์ที่ ๑๒ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๒.๐๐ น. - สมเด็จพระมหาธรีาจารย์ ปฏบิติัหน้าทีแ่ทนพระองค์สมเดจ็พระสังฆราช 

 เดนิทางโดยรถยนต์ จากวัดพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม กรงุเทพมหานคร

เวลา ๑๓.๐๐ น. - คณะผู้บรหิาร กรรมการสภามหาวทิยาลัย  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

แขกผูม้เีกียรต ิผูร้บัปริญญากติตมิศกัดิ ์เขม็เกยีรตคุิณ ดษุฎบีณัฑติ 

และมหาบัณฑติ พร้อมกนั ณ อาคารหอประชุม  

มวก. ๔๘ พรรษา

เวลา ๑๓.๓๐ น. - สมเดจ็พระมหาธรีาจารย์ ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนพระองค์สมเด็จพระสงัฆราช 

 เดนิทางถึงอาคารหอประชมุ มวก. ๔๘ พรรษา 

- นายกสภามหาวทิยาลยั  อธกิารบดแีละคณะผูบ้รหิาร  ถวายการต้อนรบั

- สมเด็จพระมหาธรีาจารย์ ปฏบิติัหน้าทีแ่ทนพระองค์สมเดจ็พระสังฆราช  

 จดุธปู เทยีน บชูาพระรัตนตรยั

- นายกสภามหาวทิยาลยั ถวายเครือ่งสกัการะ

- ผู้แทนดุษฎบีณัฑติ ถวายเครือ่งสกัการะ

- อธิการบด ีถวายรายงาน

- รองอธิการบด ีอ่านประกาศสดดุดีษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์และ

 มหาบณัฑติกิตตมิศกัดิ์

- สมเด็จพระมหาธรีาจารย์ มอบปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์และ

 มหาบณัฑติกิตตมิศกัดิ์

- รองอธิการบด ีอ่านประกาศเกยีรติคณุผูท้ีไ่ด้รบัเข็มเกยีรตคิณุ

- สมเด็จพระมหาธรีาจารย์ มอบเขม็เกยีรตคิณุ

- คณบดีบณัฑติวทิยาลยั  ขานชือ่ดษุฎบีณัฑติและมหาบณัฑติ 

 เข้ารบัปรญิญาบตัร ตามล�าดบั

- สมเด็จพระมหาธรีาจารย์ มอบปรญิญาบตัร

- พระสงฆ์เจรญิชยัมงคลคาถา

- สมเด็จพระมหาธรีาจารย์ ให้โอวาท

- อธิการบดมีหาวทิยาลัยถวายเครือ่งไทยธรรม 

 แด่ สมเดจ็พระมหาธรีาจารย์

- เป็นอนัเสรจ็พธิี



หม�ยเหต ุ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรพชิต ห่มดองรัดอก สีราชนิยม
บัณฑิตฝ่ายบรรพชิต ห่มดองรัดอก สีเหลืองทอง 
คณาจารย์และบัณฑิต ฝ่ายคฤหัสถ์ สวมชุดครุยปริญญา 
ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวประชาชนทั่วไปแต่งกายสุภาพ
* ก�าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


