
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โปรดมีพระบัญชามอบสมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์

เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจำาปี ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓
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 น. - ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาท มจร กับการพัฒนาจิตใจและสังคม”
   โดย  พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.  
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา  ๑๑.๐๐ น. - ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. - เสวนาวิชาการ  “บัณฑิตใหม่ ก้าวไกลในโลกกว้าง”
  โดย พระพรหมเวท ี(สุเทพ ผสุสฺธมโฺม), ป.ธ.๙, ศ.ดร.วชัระ งามจติรเจรญิ 
        อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิช และ คุณณัฐพงศ์ น�าศิริกุล
  ด�าเนินรายการโดย  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
                        รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. -“ความประทับใจในมหาจุฬา”  
  โดย ผู้แทนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต 
  ด�าเนินรายการ โดย 

  พระมหาสรุศกัดิ ์ปจจฺนตฺเสโน, ผศ.ดร. ผูอ้�านวยการสถาบนัภาษา มจร 



วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา  ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. - พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา

วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา  ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. - พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา

วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา  ๑๒.๐๐ น. - สมเด็จพระวนัรตั เดนิทางโดยรถยนต์ จากวดับวรนเิวศวหิาร 

  กรงุเทพมหานคร  ไปยงัอาคารหอประชมุ มวก. ๔๘ พรรษา 

  มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

เวลา  ๑๒.๓๐ น - คณะผูบ้รหิาร  กรรมการสภามหาวทิยาลยั  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  

  แขกผูม้เีกียรตแิละบณัฑติ  พร้อมกนั ณ หอประชมุ มวก. ๔๘ พรรษา

เวลา ๑๓.๐๐ น. - สมเดจ็พระวนัรตั เดนิทางถึงหอประชมุ มวก. ๔๘ พรรษา

 - นายกสภามหาวทิยาลยั อธกิารบดี ผู้ว่าราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

    ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจังหวดัพระนครศรอียธุยา 

    ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกท่ี ๑๘ 

    ผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจังหวดัพระนครศรอียธุยา 

    และคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั  มหาจฬุาลงกรณราชกรณราชวทิยาลัย  

    ถวายการต้อนรบั

 - สมเด็จพระวนัรตั จุดธปู เทยีน บูชาพระรตันตรยั

 - นัง่ ณ อาสนะ

 - นายกสภามหาวทิยาลยัและผูแ้ทนบณัฑติ  ถวายเครือ่งสกัการะ

 - อธกิารบด ีถวายรายงาน

 - คณบดคีณะครศุาสตร์  คณะมนษุยศาสตร์ และคณะสงัคมศาสตร์ 

  ขานชือ่บัณฑติทีเ่ข้ารบั (บรรพชติและคฤหสัถ์) ตามล�าดับ 

 - ผูอ้�านวยการอภธิรรมโชตกิะวทิยาลยั ขานชือ่อภธิรรมบัณฑิต

  เข้ารบัตามล�าดบั

 - สมเด็จพระวนัรตั มอบปรญิญาบตัร 

  (พระสงฆ์ทรงสมณศกัดิเ์จริญชยัมงคลคาถา)

 - สมเด็จพระวนัรตั ให้โอวาท

 - อธกิารบด ีถวายเครือ่งไทยธรรมแด่สมเดจ็พระวันรัต



 - บณัฑติคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ และ

  อภธิรรมบณัฑติถ่ายภาพหมูร่่วมกบัสมเดจ็พระวนัรตั และคณะผูบ้รหิาร

   - เสรจ็พธิี

 - สมเด็จพรวนัรตั เดินทางกลบั

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๑๒.๐๐ น. - สมเดจ็พระวนัรตั เดนิทางโดยรถยนต์ จากวดับวรนเิวศวิหาร 

  กรงุเทพมหานคร ไปยงัอาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 

  มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

เวลา  ๑๒.๓๐ น. - คณะผูบ้รหิาร กรรมการสภามหาวทิยาลัย  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

  แขกผูม้เีกียรต ิผูร้บัปริญญากติตมิศกัดิ ์เขม็เกยีรตคุิณ ดษุฎบีณัฑติ  

  มหาบณัฑติ และบณัฑติคณะครศุาสตร์ และสถาบนัสมทบ พร้อมกนั 

  ณ หอประชมุ  มวก. ๔๘ พรรษา

เวลา  ๑๓.๐๐ น. - สมเด็จพระวนัรตั เดนิทางถงึหอประชมุ มวก. ๔๘ พรรษา

 - นายกสภามหาวทิยาลยั อธกิารบดี ผู้ว่าราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

    ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจังหวดัพระนครศรอียธุยา 

    ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกท่ี ๑๘ 

    ผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจังหวดัพระนครศรอียธุยา 

    และคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั  มหาจฬุาลงกรณราชกรณราชวทิยาลัย  

    ถวายการต้อนรบั

 - สมเด็จพระวนัรตั จุดธปู เทยีน บูชาพระรตันตรยั

 - นัง่ ณ อาสนะ

 - นายกสภามหาวทิยาลยั ผู้ว่าราชการจังหวดัพระนครศรีอยธุยา

  และผูแ้ทนบณัฑติ เข้าถวายสกัการะ ตามล�าดบั

 - อธกิารบด ีถวายรายงาน

 - รองอธกิารบด ีอ่านประกาศสดดุดีษุฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ ์ และ

  มหาบณัฑติกิตตมิศกัดิ์

 - สมเด็จพระวนัรตั มอบปรญิญาบตัรดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ ์ และ

  มหาบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์(พระสงฆ์ทรงสมณศักดิเ์จรญิชยัมงคลคาถา)



 - รองอธกิารบด ี อ่านประกาศเกยีรตคุิณผูท้ีไ่ด้รบัเขม็เกยีรตคิณุ

 - สมเดจ็พระวนัรตั มอบเขม็เกยีรตคิณุ 

  (พระสงฆ์ทรงสมณศกัดิเ์จริญชยัมงคลคาถา)

 - สมเด็จพระวนัรตั ให้โอวาท

 - อธกิารบด ีถวายเครือ่งไทยธรรมแด่สมเดจ็พระวันรัต

 - สมเด็จพระวนัรตั เดนิทางกลบั

 - สมเด็จพระมหาธรีาจารย์ นัง่ ณ อาสนะ

  - คณบดบีณัฑติวทิยาลยั ขานชือ่ดษุฎบีณัฑติ มหาบณัฑติ  

  - คณบดคีณะพุทธศาสตร์ ขานชือ่บณัฑิตคณะพทุธศาสตร์ (บรรพชติและ

  คฤหสัถ์) และสถาบนัสมทบ เข้ารบัปรญิญาบตัร ตามล�าดบั

 - สมเด็จพระมหาธรีาจารย์ มอบปรญิญาบตัร 

  (พระสงฆ์ทรงสมณศกัดิเ์จริญชยัมงคลคาถา)

 - อธกิารบดมีหาวทิยาลัยถวายเครือ่งไทยธรรมแด่

  สมเดจ็พระมหาธรีาจารย์

 - ดษุฎีกติตมิศกัดิ ์มหาบณัฑติกติติมศกัดิ ์ผูท้ีไ่ด้รบัเขม็เกยีรตคิณุ 

  ดษุฎบีณัฑติ มหาบณัฑติ บณัฑติคณะพทุธศาสตร์ (บรรพชิตและคฤหสัถ์) 

  และสถาบนัสมทบ  ถ่ายภาพหมูร่่วมกบัสมเดจ็พระมหาธรีาจารย์  และ

  คณะผูบ้รหิาร

 - เสรจ็พธิี

หมายเหต ุ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระบัณฑิต ฝ่ายบรรพชิต ห่มดองรัดอก

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบัณฑิตฝ่ายคฤหัสถ์ สวมชุดครุยปริญญา

 ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว ประชาชนทั่วไปแต่งกายสุภาพ


