
 

กำหนดการ 
พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันที่ ๙ – ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
วันพุธ ที ่๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน 

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๓..๓๐ น. - พระธรรมปญัญาบดี นายกสภามหาวิทยาลยั เดินทางมาถึงห้องประชุม 

 - ประธานในพิธี จุดธูป เทียน และนำบูชาพระรัตนตรัย 

 - พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถวายรายงาน 

 - พระธรรมปญัญาบดี นายกสภามหาวิทยาลยั กล่าวเปดิการสัมมนา 

เวลา ๑๔.๐๐ น. - ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาท มจร กับการพัฒนาจิตใจและสังคม” โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๘.๐๐ น. - ลงทะเบียน 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. - พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา 

  -คณะครุศาสตร์ (บรรพชิต), คณะมนุษยศาสตร์ (บรรพชิต), คณะสังคมศาสตร์ (บรรพชิต) 

  -คณะครุศาสตร์ (คฤหสัถ)์, คณะมนุษยศาสตร์ (คฤหัสถ์), คณะสังคมศาสตร์ (คฤหัสถ์) 

  -กลุ่มบัณฑิตลาสิกขา(ทุกคณะ),อภิธรรมบัณฑติ 

   (กลุม่เข้ารับวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

วันศุกร์ที ่๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๘.๐๐ น. - ลงทะเบียน 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. - พิธีซ้อมใหญ่รับปรญิญา  

  -ดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์, มหาบณัฑิตกิตตมิศักดิ์, เขม็เกียรติคณุ 

  -บัณฑิตระดับปริญญาเอก (บรรพชิตและคฤหสัถ์), ระดับปรญิญาโท (บรรพชิตและคฤหัสถ์) 



  -คณะพุทธศาสตร์(บรรพชิตและคฤหัสถ์) 

   (กลุม่เข้ารับวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

วันเสาร์ที ่๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

เวลา ๑๒.๐๐ น. - บณัฑิตพร้อมกัน ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 

 - ถวายผ้าไตรจีวรและย่ามแก่บณัฑติ (บรรพชิต)  

 - บัณฑิต (บรรพชิต) ทั้งนั้น อนุโมทนา 

เวลา ๑๒.๓๐ น. - คณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวทิยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  

  แขกผู้มีเกียรติและบณัฑิต พร้อมกนั ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 

เวลา ๑๓.๐๐ น. - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก 

    ประธานในพิธี เสดจ็มาถึงหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 

 - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบด ีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘  

  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

   และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ถวายการต้อนรับ 

 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก 

  จดุธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 - นายกสภามหาวิทยาลัยถวายเครื่องสักการะ 

 - ผู้แทนบัณฑติถวายเครื่องสักการะ 

 - อธิการบดี ถวายรายงาน 

 - คณบดีคณะครุศาสตร์ ขานช่ือบัณฑิตคณะครุศาสตร์ (บรรพชิต)  

 - คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ขานช่ือบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ (บรรพชิต) 

 - คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ขานช่ือบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ (บรรพชิต)  

 - คณบดีคณะครุศาสตร์ ขานช่ือบัณฑิตคณะครุศาสตร์ (คฤหัสถ์)  

 - คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ขานช่ือบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ (คฤหสัถ)์ 

 - คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ขานช่ือบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ (คฤหัสถ)์ 

 - ผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ขานช่ืออภิธรรมบัณฑิต  

  เข้ารับตามลำดับ 

 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก 

  ประทานปรญิญาบตัร 

 - พระสงฆเ์จรญิชัยมงคลคาถา 



 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก  

  ประทานพระโอวาทแก่บัณฑติ 

 - อธิการบดีถวายเครื่องไทยธรรม แด่ 

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก 

 - บัณฑิตคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ 

  อภิธรรมบณัฑติ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกบั สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ  

  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และคณะผู้บรหิาร 

 - เสร็จพิธี 

วันอาทิตย์ท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา ๑๒.๐๐ น. - บัณฑิตพร้อมกัน ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 

 - ถวายผ้าไตรจีวรและย่ามแกดุ่ษฏีบณัฑิต มหาบัณฑิต และ  

  บัณฑิตคณะพุทธศาสตร์ (บรรพชิต) 

 - นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวสัมโมทนียกถา 

 - ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑติ และบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์ (บรรพชิต)  

  ทั้งนั้น อนุโมทนา 

เวลา ๑๒.๓๐ น. - คณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวทิยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  

  ผู้มีเกียรติ ผู้รับปริญญากิตตมิศักดิ ์เข็มเกียรติคุณ ดุษฏีบณัฑิต  มหาบัณฑิต  

  และบณัฑิตคณะพุทธศาสตร์ (บรรพชิตและคฤหสัถ์)  

  และสถาบันสมทบ พร้อมกัน ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 

 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก  

  เสด็จมาถึงหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 

 - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบด ีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘  

  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

  ถวายการต้อนรับ 

 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก  

  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 - นายกสภามหาวิทยาลัย ถวายเครือ่งสักการะ 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายเครื่องสักการะ 

 - ผู้แทนบัณฑติ ถวายเครื่องสักการะ 



 - อธิการบดี ถวายรายงาน 

 - รองอธิการบดี อ่านประกาศสดดุีดษุฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์ และ 

  มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก  

  ประทานปรญิญาดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ และ มหาบณัฑิตกติติมศักดิ์ 

 - รองอธิการบดี อ่านประกาศเกียรติคุณผู้ที่ไดร้ับเขม็เกียรติคณุ 

 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก  

  ประทานเข็มเกียรติคุณ 

 - คณบดีบณัฑติวิทยาลัย ขานช่ือดุษฎีบัณฑติ มหาบณัฑิต        

 - คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ขานช่ือบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์ (บรรพชิต  

  และคฤหสัถ์) เข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ 

 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก  

  ประทานปรญิญาบตัร 

 - พระสงฆเ์จรญิชัยมงคลคาถา 

 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก  

  ประทานพระโอวาท 

 - อธิการบดีถวายเครื่องไทยธรรม แด่  

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรณิายก 

 - ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ที่ได้รับเขม็เกียรติคณุ  

  ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต บัณฑิตคณะพุทธศาสตร์ (บรรพชิตและคฤหัสถ)์  

  และสถาบันสมทบ ถ่ายภาพหมูร่่วมกับ 

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก  

  และคณะผู้บริหาร 

 - เสร็จพิธี 

หมายเหตุ  - พระภิกษุผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ห่มดองรัดอก (สีราชนิยม)  

 - พระบัณฑิตห่มดองรัดอก (สีเหลืองทอง)  

 - คณาจารย์และบัณฑิตฝ่ายคฤหัสถ์  สวมชุดครุยปริญญา  

 - ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว ประชาชนทั่วไปแต่งกายสุภาพ 

 -การจัดพิธีให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  

   * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


