
                                       

กำหนดการ 
พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
ระหว่างวันที่  ๕ – ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
-------------------------------------------- 

 
วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ ,มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑ ,และ

บัณฑิตรุ ่นที ่ ๖๖ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ,วิทยาลัยสงฆ์เลย,วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆ์
มหาสารคาม ลงทะเบียน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๒ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ ,มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑ ,และ
บัณฑิตรุ ่นที ่ ๖๖ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ,วิทยาลัยสงฆ์เลย,วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆ์
มหาสารคาม พร้อมกัน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเดินทาง
ถึงบริเวณพิธี  
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 
  ถวายเครื่องสักการะ 
- ผู้แทนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑ พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๖  
 ถวายเครื่องสักการะ 
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  
 กล่าวถวายรายงาน 
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดและปาฐกถา พิเศษ เรื่อง บัณฑิตมหาจุฬาฯ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เวลา ๑๐.๐๐ น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) กับความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
เวลา ๑๑.๓๐ น. -ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารอาคันตุกะ ชั้น ๑ 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. พิธีแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา “สืบสาน ปณิธาน มอชมพู”  

- พิธีมอบครุยบัณฑิต 
- ขบวนแห่อวยชัยรับปริญญา มุทิตาบัณฑิต และพิธีบายศรีสู่ขวัญ 

เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. - ฟังการชี้แจงก่อนการเข้ารับการซ้อมรับปริญญาบัตร  
เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. - พิธีซ้อมรับปริญญา ช่วงที่ ๑ 
เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. - พักฉันน้ำปานะ/รับอาหารว่างเครื่องดื่ม 
เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. - พิธีซ้อมรับปริญญา ช่วงที่ ๒ 
เวลา ๑๗.๐๐ น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 



วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
เวลา                                        รายการ 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ 
น. 
 

- คณะกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น คณะกรรมการวิทยาเขตขอนแก่น  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย,ศิษย์เก่า,และ พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑, พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๖ 
ลงทะเบียน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษาชั้น ๒  

เวลา ๐๘.๓๐ น. -คณะกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น คณะกรรมการวิทยาเขตขอนแก่น  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และผู้รับเกยีรติบัตรผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย,ศิษย์เก่า,และ พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต รุ่นที่ ๑๗, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑, พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๖ 
พร้อมกัน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษาชั้น ๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พระพรหมวัชรเมธี,ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ,เจ้าคณะภาค ๙, เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม   
  ราชวรมหาวิหาร ประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น 
  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี  
- คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้มีเกียรติและบัณฑิต ถวายการต้อนรับ 
- ชมวีทีทัศน์ผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดี กับ บัณฑิต  
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 
  ถวายเครื่องสักการะ 
- ผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ มหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑ บัณฑิตรุ่นที่ ๖๖ 
  ถวายเครื่องสักการะ 
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น    
 กล่าวถวายรายงาน  
- ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น  
  ขานชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย บุคลากรศิษย์เก่าดีเด่น และนิสิตที่ได้รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียง

ให้กับมหาวิทยาลัยเข้ารับเกียรติบัตร 
-  ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 
  ขานชื่อดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑ เข้ารับปริญญาบัตร 
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ขานชื่อพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๖  
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ขานชื่อพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๖  
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ขานชื่อพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๖  
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ขานชื่อพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๖  
-ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรและปริญญาบัตร ตามลำดับ 
-พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา 
-ประธานในพิธีให้โอวาท 
-ถวายเครื่องไทยธรรม/พระสงฆ์ท้ังนั้นอนุโมทนา 

เวลา ๑๑.๓๐ น. -ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร และถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
-เสร็จพิธี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : พิธีกร อาจารย์วิรัตน์  ทองภู , อาจารย์พันทิวา ทับภูมี, (ภาษาไทย) 
          ผศ.ดร.นิรัช  เรืองแสง , พระมหากฤษณ  กิตติภทฺโท (ภาษาอังกฤษ) 
การแต่งกาย : นิสิตบรรพชิต ห่มดองรัดอกสีเหลืองทองเป็นปริมณฑล เท่านั้น 

นิสิตคฤหัสถ์ -วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔   แต่งกาย  
 
           นิสิตระดับปริญญาตรี ชุดนิสิต เท่านั้น 
            นิสิตระดับปริญญาโท ชุดสูทมหาวิทยาลัย เท่านั้น 
                     นิสิตระดับปริญญาเอก ชุดสูทมหาวิทยาลัย เท่านั้น 

-วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔   แต่งกายเสมือนรับจริงและสวมครุยวิทยฐานะ* 
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร -วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔   แต่งกายชุดสูทสวมครุยวิทยาฐานะ  

-วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔   แต่งกายชุดปกติขาวสวมครุยวิทยาฐานะ  
 

 
*** บัณฑิต, มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่ได้ร่วมพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรของวิทยาเขตขอนแก่น 

จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับปริญญาบัตรในวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ *** 
 
ผู้ประสานงาน   ๐-๘๐๗๕-๖๐๙๙-๔    นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก   (ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลยัสงฆ์ขอนแก่น) 
         ๐-๖๒๐๖-๒๒๕๔-๒ พระภาณุวัฒน์  จนฺทวฒฺโน    (กลุ่มงานวางแผนและวิชาการ)  
  

 

 

 


