
 

 
 

      
 
 
 

ก ำหนดกำร 
พิธีแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตและซ้อมรับปริญญำบัตร ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

ระหว่ำงวันท่ี  ๕-๖  ธันวำคม ๒๕๖๓ 
ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตขอนแก่น 

ต ำบลโคกสี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 

 
วันเสำร์ที่ ๕ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลำ                                       รำยกำร 
เวลา ๐๘.๐๐ น.  - บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น,วิทยาลัยสงฆ์เลย,วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัย

สงฆ์มหาสารคาม ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ช้ัน ๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และผู้ส าเร็จการศึกษา พร้อมกัน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 

ช้ัน ๒  
เวลา ๐๙.๐๐ น. - พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิกำรบดีวิทยำเขตขอนแก่น ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี 

   จุดธูปเทียนและกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
- ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าถวายสักการะ 
- พระมหำดำวสยำม  วชิรปญฺโญ,ผศ,ดร. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์ขอนแก่น  กล่าวถวายรายงาน  
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการสัมมนาบัณฑิตและพิธีซ้อมรับปริญญา  

เวลา ๑๐.๐๐ น. - พิธีแสดงควำมยินดีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ “สืบสำน ปณิธำน มอชมพู”  
   - ขบวนแห่อวยชัยรับปริญญา มุทิตาบัณฑิต และพิธีบายศรีสู่ขวัญ 

เวลา ๑๑.๐๐ น. -ฟังการช้ีแจงก่อนการเข้ารับการซ้อมรับปริญญาบัตร โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา 
เวลา ๑๑.๓๐ น. -ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. -พิธีซ้อมรับปริญญา (๑)  
 -พักฉันน้ าปานะ/รับอาหารว่างเครื่องด่ืม 
เวลา ๑๕.๐๐ น. -พิธีซ้อมรับปริญญา (๒) 

-พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันอำทิตย์ที่ ๖ เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๓พิธีซ้อมรับปริญญำ 

เวลำ                                        รำยกำร 
เวลา ๐๗.๐๐ น. 
 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณต่อ 
มหาวิทยาลัย, ลงทะเบียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ช้ัน ๑ เข้าสู่ท่ีนั่งตามล าดับ 



 

 
 

เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา ๑๐.๓๐ น. 
 

- พระธรรมรัตนดิลก กรรมกำรมหำเถรสมำคม,ผู้รักษำกำรแทนเจ้ำคณะภำค ๙,เจ้ำอำวำสวัดอรุณ
รำชวรำรำมฯ ประธำนสภำวิทยำเขตขอนแก่น ประธำนในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี  
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิกำรบดีวิทยำเขตขอนแก่น ถวายสักการะ 
- ผู้แทนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ปริญญำโทและปริญญำเอก ถวายสักการะ 
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิกำรบดีวิทยำเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงาน  
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไปวิทยำเขตขอนแก่น ขานช่ือผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย,  
   ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์, ผู้รับเข็มเกียรติคุณ คณาจารย์ผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรผู้ได้รับ

ต าแหน่งสายปฎิบัติการท่ีสูงขึ้น (ระดับช านาญการ) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรวิทยำเขตขอนแก่น ขานช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต รุ่น ๑๖ 

และมหาบัณฑิต รุ่นท่ี ๓๐ 
- ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์ขอนแก่น ขานช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตรุ่นท่ี ๖๕ (๑) 
- ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์เลย  ขานช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตรุ่นท่ี ๖๕ (๒) 
- ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  ขานช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตรุ่นท่ี ๖๕ (๓) 
- ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์มหำสำรคำม ขานช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตรุ่นท่ี ๖๕ (๔) 
- ประธานในพิธี มอบเข็มเกียรติคุณ,โล่เกียรติคุณ,เกียรติบัตรและปริญญาบัตร ตามล าดับ 
- พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา 
- ประธานในพิธี ให้โอวาท 
- ถวายเครื่องไทยธรรม/พระสงฆ์ทั้งน้ันอนุโมทนา 
- ผู้บริหาร คณาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่และผู้ส าเร็จการศึกษา เดินแถวร่วมบันทึกภาพหมู่
หน้าอาคารเรียนบัณฑิตศึกษา 

เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร และถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
เสร็จพิธี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 
หมำยเหตุ : พิธีกร พระมหาภิรัฐกรณ์ อ สุมาลี,ผศ.ดร. , ดร.สุนทร  สายค า 
กำรแต่งกำย : นิสิตบรรพชิต ห่มดองรัดอกสีเหลืองทองเป็นปริมณฑล เท่านั้น 

นิสิตคฤหัสถ์ -วันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓  แต่งกายชุดสุภาพหรือชุดนิสิต และเตรียมชุดครุย
วิทยฐานะมาด้วย 
-วันท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แต่งกายเสมือนรับจริงชุดครุยวิทยฐานะ* 

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร   -วันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แต่งกายชุดสุภาพ  
-วันท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แต่งกายชุดครุยวิทยฐานะ 

ผู้มีเกียรติ ผู้รับรางวัล  - วันท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งกายชุดผ้าไทย 
 

*** บัณฑิต, มหำบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่ได้ร่วมพิธีซ้อมรับปริญญำบัตรของวิทยำเขตขอนแก่น 
จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับปริญญำบัตรในวันที่ ๙-๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓*** 

 
ผู้ประสานงาน   ๐๘๐-๗๕-๖๐๙๙๔    นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก   (ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น) 
         ๐๖๔-๐๔๕๕๒๒๘ พระสุกฤษฎิ์  ภทฺทรเมธี           (กลุ่มงานบริการการศึกษา ) 
         ๐๙๒-๙๑๓๒๘๘๗ นายธนรัฐ  อดทน          (กลุ่มงานบริการการศึกษา )  
        


