
 
 

 
กำหนดการ 

   งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ป ีมหาจุฬาฯ” 
วันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐   
๐๗.๐๐ น. พิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ 
๐๘.๓๐ น. - ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   คณาจารย ์ เจ้าหน้าที่  นิสิต  นักเรียน   และผู้มีเกียรติ  พร้อมกัน ณ อาคาร มวก. 

๔๘ พรรษา 
- พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีเดินทางถึงอาคาร มวก. ๔๘  พรรษา  
- ประธานเปิดนิทรรศการประวัติและพัฒนาการ “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ” และนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง 
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กล่าวถวายรายงาน 
- ประธานในพิธี  กล่าวเปิดงานและให้โอวาท 
- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล 
- สมาทานศีล 
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย 
- ประธานทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์ 
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นอนุโมทนา 
- ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร 
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ 
- ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นอนุโมทนา 

๑๑.๐๐ น. พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ” โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๕.๐๐ น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พันธกิจมหาจุฬาฯ  ในรอบ ๑๓๐ป”ี  

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ: พระราชวรเมธี, ดร., ศ.พิเศษ จำนงค์  ทองประเสริฐ, ศ.ดร.จำนงค์  อดิวัฒน
สิทธิ์,  ศ.ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ 
ดำเนินรายการโดย: รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม 

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  (คฤหัสถ์) 

    วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ครบรอบ ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร ์
๐๗.๓๐ น. พิธีเปิดป้ายคณะพุทธศาสตร์ 
๐๘.๓๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   คณาจารย ์ เจ้าหน้าที่  และผู้มีเกียรติ  พร้อมกัน ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา 

- ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดงานสัมมนา ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์ 

- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเดินทางถึง
อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา   ผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่ถวายการต้อนรับ  และเข้าสู่อาคารหอประชุม  
และทำพิธีเปิดนิทรรศการ 
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- พระราชปริยัติมุนี, ผศ.ดร.  คณบดคีณะพุทธศาสตร ์ถวายเครื่องสักการะ  กล่าวรายงาน/ขานรายนาม
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เจ้าภาพผู้อุปถัมภ์ถวายทุนแก่คณะพุทธศาสตร์ 
  ๑. พระครูวีรธรรมวิเทศ  จากประเทศสิงคโปร์ 
  ๒. ลูกศิษย์จากมาเลเซีย 
  ๓. มูลนิธิโพธิวัณณา 
- ขานรายนามศิษย์เก่าผู้ได้รับโล่รางวัล  “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพุทธศาสตร”์ 
- ขานรายนามบุคคลและองค์กรที่อุปถัมภ์คณะพุทธศาสตร์รับโล่รางวัล “คนดีศรีพุทธศาสตร”์ 
- ประธานในพิธี  กล่าวเปิดงานสัมมนา ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์ และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เหลียวหลัง
แลหน้า ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร”์ 
พิธ ีบำเพ็ญกุศลคณะพุทธศาสตร์ 
  - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป รับทักษิณานุประทาน 
  - ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล 
  - พระสงฆ์ทรงสมณศักด์ ๑๐ เจริญพระพุทธมนต์ 
  - ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ 

๑๑.๐๐ น. พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๑๐ น. - ขับเสภา  โดย ดร.แสวง  นิลนามะ  หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา 
๑๓.๑๕ น. เสวนาทางวิชาการ  เรื่อง “ย้อนยุคการเรียนการสอนของคณะพุทธศาสตร”์ 

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  - พระธรรมโมลี,ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร ์
  - ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค ์ ทองประเสริฐ  (ราชบัณฑิต) 
  - ศาสตราจารย์  ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ  คณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - รองศาสตราจารย์  ดร.สำเนียง  เลื่อมใส  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดำเนินรายการโดย  ดร.เสนาะ  ผดุงฉัตร  

๑๖.๐๐ น. พิธีมอบทุนการศึกษาและปิดโครงการฯ  โดย พระราชปริยัติมุน,ี ผศ.ดร.  คณบดคีณะพุทธศาสตร์   
  - มอบทุนการศึกษานิสิตคณะพุทธศาสตร์ 
  - กล่าวขอบคุณและปิดโครงการฯ 

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (คฤหัสถ์) 
วันศุกร์ที่  ๑๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
  

มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๒ 

กิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ โดย บัณฑิต
วิทยาลัย และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
(IBSC) ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๑ 

๐๘.๓๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   คณาจารย ์ เจ้าหน้าที่  นิสิต    
พระสอนศีลธรรม นักเรียน และผู้มีเกียรติ  พร้อมกัน  
ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   คณาจารย ์ เจ้าหน้าที่  
นิสิต  และผู้มีเกียรติ  พร้อมกัน       
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษาชั้น ๑ 

๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเดินทางถึง 
- ชมนิทรรศการ ๑๐ ปี โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 

- ผู้บริหารโครงการฯ เข้าถวายสักการะ และถวายสูจิบัตร
แด่ประธาน 

- ชม presentation ๑๐ ปีโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- ประธานฝ่ายคฤหัสถ์จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระปรมินทร

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ประธานในพิธีเดินทางถึงที่ประชุม 
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- พระมหาสมบ ูรณ ์  ว ุฑ ฺฒ ิกโร,ดร.  คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน 

- ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ
น า น า ช า ต ิแ ล ะ แ ส ด ง ป า ฐ ก ถ า  เ ร ื่อ ง 
“Buddhism in the  Digital Era”  

- สัมมนาโต๊ะกลม (Round-table Meeting) 
เรื่อง “What are the problems facing 
humanity with increased information 
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๑๐.๐๐ น. 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
- ประธานฝ่ายคฤหัสถ์เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 

- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล 
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา 
- ประธานทอดผ้าไตรพระราชทาน ๑๐ ไตร 
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ 
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป อนุโมทนา 
- พระราชวรเมธี, ดร. ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน 
กล่าวถวายรายงาน 

- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ประธานในพิธีแสดงปาฐกถา  
๑ ทศวรรษ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
- พระราชวรเมธี, ดร. ประธานคณะกรรมการดำเน ินงาน 
ถวายไทยธรรมแด่ประธานในพิธ ี

technology in the Digital Era?” (วิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ) 

๑๑.๐๐ น. พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด  
๑๓.๐๐ น. สืบสานเสวนา เรื่อง “หลวงพ่อปัญญานันทะมหาเถระ 

ครูต้นแบบแห่งการสอนศีลธรรม  ” 
กล่าวนำเสวนาโดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. 
วิทยากร:  
- พระปัญญานันทมุน ีเจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ 
- ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี วิทยาลัยครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
- รศ.ดร.วิศิษฐิ์ ปทุมสุวรรณ อดีตอธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน 
- รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.พัชราภา ตันติชูเวช 

-สัมมนาโต๊ะกลม (Round-table Meeting)(ต่อ
จากช่วงเช้า) เรื่อง “How can humanity 
survive and grow in the Digital Era 
utilizing Buddhist teaching?” (วิทยาลัยพุทธ
ศาสตร์นานาชาติ)  
-นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “Buddhism  in  
the  Digital Era” ณ ห้องประชุม ๑  อาคาร 
มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๑  (บัณฑิตวิทยาลัย) 
 
 

๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด  และเข้าที่พัก 

๑๖.๐๐ น. รับประทานอาหาร 

๑๗.๐๐ น.   พิธีเปิด  “มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (3rd MCU 
Contest) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” 
- พระราชวรเมธี,ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
เดินทางถึงอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา   
- ชม presentation บรรยากาศการประกวดระดับภาค 
- พระราชวรเมธี,ดร.  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย 
- ผูแ้ทนนักเรียนผู้เข้าประกวดเข้าถวายสักการะ 
- นักเรียนผู้เข้าประกวดกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และสมาทานเบญจศีล 
- พระราชวรเมธี,ดร. ให้ศีล 
- พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม กล่าวถวายรายงาน 
- พระราชวรเมธี,ดร. กล่าวเปิดการประกวดในพิธีกิจกรรมและให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครูนักเรียนที่
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เข้าร่วมการประกวด 

- ถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธาน  
๑๘.๓๐ น. จับสลากลำดับการประกวด 

- คณะกรรมการประจำเวที พิธีกรประจำเวที คณะครูและนักเรียน พร้อมกัน ณ เวทีการประกวดใน 
  แต่ละกิจกรรม 
- คณะกรรมการประจำเวทีช้ีแจงกติกาและวิธีการ จับสลากลำดับการประกวด 
- ผู้แทนโรงเรียนท่ีเข้าประกวดจับสลากลำดับการ  ประกวด 
- ผู้แทนโรงเรียนรับเอกสาร กรอกข้อมูล และส่งคืนให้คณะกรรมการประจำเวที 

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (คฤหัสถ์) 
     
วันเสารท์ี่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐   

มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๒ 

กิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ โดย บัณฑิต
วิทยาลัย และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
(IBSC) ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๑ 

๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการ พระสอนศีลธรรม คณะครู และนักเรียน  
ผู้เข้าร่วมงาน  พร้อมกัน ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา 
- เริ่มการประกวดกิจกรรม 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  
นิสิต  นักเรียน  และผู้มีเกียรติ   พร้อมกัน  
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๑ 

๐๙.๐๐ น.  นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “Buddhism in 
Digital  World”  โดย วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาต ิ

๑๑.๐๐ น. พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ น. เริ่มการประกวดกิจกรรมในภาคบ่าย  ต่อเนื่องจนกว่าจะ

แล้วเสร็จทุกกิจกรรม 
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “Buddhism in 
Digital  World”  โดย วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ (ต่อ) 

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  (คฤหัสถ์) 
วันเสารท์ี่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒,  
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาในมิติพระพุทธศาสนา” โดยวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ 
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๒ 

 

๐๖.๓๐ น. ลงทะเบียน /เข้าประจำที่นั่ง 
๐๗.๓๐ น. นักเรียนร่วมสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนอง

สรภัญญะ คาถาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร  

 

๐๘.๐๐ น. ประกาศผลการประกวดกิจกรรม 3rd MCU Contest  
๐๘.๓๐ น. พิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน - พิธีเปิดและสมโภช “ศาลา ๖๐ ปี พระพรหม

บัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) โดยมี นายกสภา
มหาวิทยาลัย และพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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วิทยาลัยเป็นประธานเจิมป้ายศาลาไทย 

- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคล
คาถา 

- ถ่ายภาพหมู ่
๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางถึงอาคารหอประชุม ๔๘ 
พรรษา 
- ชม presentation สรุปบรรยากาศการประกวด 
- พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. จุดธูปเทียนและนำกล่าวคำ
บูชาพระรัตนตรัย 
- ผู้บริหารโครงการฯ ตัวแทนผู้เข้ารับรางวัล เข้าถวาย
สักการะ ตามลำดับ 
- พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวถวาย
รายงาน 
- รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรม รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระฉายา
ลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก 
- พิธีกรขานรายนามผู้ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลตามลำดับ 
ดังนี้ 
     ๑. โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
     ๒. โล่โรงเรียนวิถีพ ุทธพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     ๓. โล่ประทานโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถี
พุทธ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก 
     ๔. โล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน 
     ๕. โล่พระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ 
     ๖. โล่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
         - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
         - ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา 
         - มอบของที่ระลึกแขกผู้มีเกียรติ 
          - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหาร แขกผู้เกียรติ 
และผู้รับทุน พร้อมกัน ณ อาคาร หอฉัน ชั้น ๔ 

  พิธีบำเพ็ญบุญกุศลอายุวัฒนมงคลและมอบ
ทุนการศึกษา พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  
ณ อาคารหอฉัน  ชั้น ๒,  ชั้น ๔ 

๑๐.๐๐ น.  - พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประธานในพิธีเดินทาง
มาถึง จุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย 

- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล  
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- พระสงฆ์ให้ศีล 
- พระโสภณวชิราภรณ์ ประธานคณะกรรมการ
กองทุนพระพรหมบัณฑิตฯ ประธาน
คณะกรรมการจัดถวายทุนฯ ถวายรายงาน ต่อ
ประธานในพิธี 

- รองประธานคณะกรรมการฯ อ่านรายนามผู้
บริจาคสมทบกองทุนเข้าถวายทุนต่อประธาน 
ในพิธี  

- รองประธานคณะกรรมการฯ ขานรายนามผู้รับ
ทุนเข้ารับทุนการศึกษา 

- ประธานในพิธีรับทุนจากเจ้าภาพ แล้วถวายทุน
และมอบทุนแก่นิสิต จำนวน ๗๖๓  ทุน 

- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๖ รูป เจริญชัยมงคล
คาถาและเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีทำบุญอายุ
วัฒนมงคล พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี 

- เสร็จแล้วกล่าวคำถวายสังฆทาน 
และผ้าป่ามหากุศล 
- ประธานในพิธี  ประเคนเครื่องไทยธรรม 
- ประธานในพิธี  กล่าวสัมโมทนียกถา  
และให ้โอวาท 
- พระสงฆ์อนุโมทนา 
- การถวายมุทิตาสักการะแด่อธิการบดี 

๑๑.๐๐ น. พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน  
เต็นท์อาหารด้านอุโบสถกลางน้ำ 

พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
บรรพชิต ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๒  

   คฤหัสถ์ ณ อาคารหอฉัน  ชั้น ๑  
๑๓.๐๐ น. กรอกเอกสารการขอรับทุนรางวัล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - พิธีเปิดนิทรรศการนิสิตต่างประเทศ ณ อาคาร

เรียนรวม (จัดแสดง ณ วันที่ ๑๓ – ๑๗
กันยายน ๒๕๖๐) 

- เสร็จพิธี 
๑๔.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ:  กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

การแต่งกาย พระภิกษุ-สามเณร ห่มดองรัดอกเป็นปริมณฑล,  ผู้เข้ารับโล่พระราชทานเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์หรือ
เครื่องแบบของสถานศึกษา,  ประชาชนทั่วไปชุดสุภาพไว้ทุกสีดำ,  นิสิต นักเรียน  เครื่องแบบของสถานศึกษา 
พิธีกรตลอดงาน - พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์                                             ---

- พระมหาประยูร โชติวโร  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต 
- ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  
- นางสาวบุณณดา สุปิยพันธ์ นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรสันติศึกษา                                                                         

พิธีกรประจำวันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ (คณะพุทธศาสตร์) 
- พระเมธีวรญาณ,ดร.  ภาควิชาพระพุทธศาสนา  

  - อาจารย์ธีร์  พุ่มทับทิม  ภาควิชาบาลีสันสกฤต 


