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ก ำหนดกำร 
พิธีประสำทปริญญำ ประจ ำปี ๒๕๕๕ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๑๑ – ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๕ 

ณ อำคำร มวก. ๔๘ พรรษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ   

--------------------------- 
 วันศุกร์ท่ี ๑๑ พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
 เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ ถวายรายงาน  
     พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการสัมมนา 

เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ปาฐกถา เรื่อง “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
    โดย พระธรรมโกศาจารย,์ศ.ดร. อธิการบด ี
 เวลา ๑๑.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเพล/รบัประทานอาหาร 
 เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. พิธีซ้อมรบัปริญญา 
 

วันเสำร์ที่ ๑๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. พิธีซ้อมรับปริญญา ภาคเช้า - บ่าย 
วันอำทิตย์ที่ ๑๓  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เวลา ๐๗.๐๐ น. - พุทธศาสตรบัณฑิต พร้อมกัน ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  
 เวลา ๐๗.๑๐ น. - ถวายผ้าไตรจีวรและย่ามแก่พุทธศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ และ 
   คณะสังคมศาสตร์ 
   เวลา ๐๘.๐๐ น. - คณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
   แขกผู้มีเกียรติ และพุทธศาสตรบัณฑิต พร้อมกัน ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา   
 เวลา ๐๙.๐๐ น. - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
   ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช เดินทางมาถึงหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 
  - นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารถวายการต้อนรับ 
  - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   - นายกสภามหาวิทยาลัยถวายเครื่องสักการะ 
  - ผู้แทนพุทธศาสตรบัณฑิตถวายเครื่องสักการะ 
  - อธิการบดีถวายรายงาน 
  - คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ขานช่ือพุทธศาสตรบัณฑิต 
   คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ เข้ารับปริญญาบัตร ตามล าดับ 
  - ผู้อ านวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ขานช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร 
   อภิธรรมบัณฑิต 
  - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานปริญญาบัตร 
  - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
  - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานโอวาท 
 เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร 
  - พุทธศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ถ่ายภาพหมู่พร้อมกัน  
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 เวลา ๑๒.๐๐ น. - ถวายผ้าไตรจีวรและย่ามแก่พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต    
    และพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์  
 เวลา ๑๓.๐๐ น. - คณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
   แขกผู้มีเกียรติ ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตร  
   มหาบัณฑิต และพุทธศาสตรบัณฑิต พร้อมกัน ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  
   - นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวสัมโมทนียกถา 
  - พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรบัณฑิต  
    ท้ังนั้น อนุโมทนา 
 เวลา ๑๔.๐๐ น. - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
    สมเด็จพระสังฆราช เดินทางมาถึงหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 
  - นายกสภามหาวิทยาลัยถวายเครื่องสักการะ 
  - ผู้แทนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตถวายเครื่องสักการะ 
  - อธิการบดีถวายรายงาน 
  - รองอธิการบดี อ่านประกาศสดุดีพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
   กิตติมศักดิ์ และพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
   พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์และพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  - รองอธิการบดี อ่านประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีได้รับเข็มเกียรติคุณ 
  - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานเข็มเกียรติคุณ 
  - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขานช่ือพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และพุทธศาสตร 
    มหาบัณฑิต เข้ารับปริญญาบัตร   
  - คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ขานช่ือพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ 
   และสถาบันสมทบ เข้ารับปริญญาบัตร ตามล าดับ 
  - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานปริญญาบัตร 
  - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
  - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานโอวาท 
  - อธิการบดีถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
  - พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธศาสตรบัณฑิต 
   กิตติมศักดิ์ ผู้ท่ีได้รับเข็มเกียรติคุณ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธ 
   ศาสตรบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์ และสถาบันสมทบ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ 
   สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และคณะผู้บริหาร เป็นอันเสร็จพิธี 
 

หมำยเหตุ พระภิกษุผู้บริหาร พระคณาจารย์ พระเจ้าหน้าท่ีและพระบัณฑิตห่มดองรัดอก 
 คณาจารย์และบัณฑิตฝ่ายคฤหัสถ์สวมชุดครุยปริญญา ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว  
  ประชาชนท่ัวไปแต่งกายสุภาพ 
 

__________________ 
 
 (ก าหนดการน้ี เป็นก าหนดการที่มีกรอบตุ๊กตางาน ซึ่งอาจไม่จริงตามน้ัน ขอให้ก าหนดของจริงเข้ามาใส่ได้เลย-พิทธิพงศ์) 
 


