
กำหนดการ 
พิธแีสดงมุทิตาจิต แด่ บัณฑิตใหม่ 

และฝึกซ้อมย่อยวิธรีับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

วันเสาร์ท่ี ๓ และวนัอาทิตยท่ี์ ๔ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 

 

วันเสาร์ที่ ๓ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ (สวมสูท ไม่สวมครุย) 
เวลา ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตใหม่ระดับปริญญาตรี โท และเอก (สวมชุดสูท มมร ไม่สวมครุย) ลงทะเบียน รายงานตัวที ่
  อุทยานธรรมหลวงปู่ม่ัน  จัดแถวเพื่อเตรียมซ้อมถ่ายภาพหมู่ตามลำดับจริง 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เดินแถวไปอัฒจันทร์จัดลำดับถ่ายภาพหมู่ ลงแล้วเดินแถวไปไหว้พระพุทธสุเมโธ เสร็จแล้วขึ้น 
  ไปห้องประชุม ชั้น ๒ เจ้าหน้าทีฝ่่ายดูแลบัณฑิตใหม่จัดลำดับที่นั่ง  
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย 
  ไหว้พระสวดมนต์และให้โอวาท กล่าวให้ข้อคิด โดย พระคณาจารย์และผู้บริหาร 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ซ้อมพิธีมุทิตาจติบัณฑิตใหม่/ซ้อมย่อยวิธีรับประทานปริญญาบัตร (นั่งตามลำดับจริง) 
เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารร่วมกัน  
เวลา ๑๒.๓๐ น. ซ้อมย่อยวิธีรับประทานปริญญาบัตร  
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสร็จพิธี/พักตามอัธยาศัย 

วันอาทิตย์ที่ ๔ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ (สวมครุย เต็มยศ) 
เวลา ๐๗.๓๐ น. บัณฑิตใหม่พร้อมกันที่ อุทยานธรรม มมร.อส. ลงทะเบียน เข้าแถวตามลำดับ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.  คณาจารย์ บัณฑิตใหม ่เดินจากอุทยานธรรมไปถ่ายภาพหมู่ เสร็จแล้ว ผู้บริหารและคณาจารย์ 
  เดินนำนักศึกษาไปพร้อมกันที่ลานพระพุทธสุเมโธ นักศึกษาบูมแสดงความยินดีและเดินขึ้นห้อง 
  ประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร (ระหว่างทางนักศึกษาและญาติพ่ีน้องยืนปรบมือแสดงมุทิตา 
  ยินดีกับบัณฑิตใหม่) 
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณาจารย์ บัณฑิตใหม่พร้อมกันที่ห้องประชุมแล้ว พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙)  
  ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย 

 - พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เข้าถวายสักการะประธานในพิธี 
 - ผู้แทนบัณฑิตใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าถวายสักการะประธานในพิธีและพระมหาเถระ 

  - พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี กล่าวถวายรายงาน  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ 
  บัณฑิตใหม่ พระมหาเถระพระคณาจารย์แขกผู้มีเกียรติ มอบของที่ระลึกแด่บัณฑิตใหม่ 
  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสร็จแล้วแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บัณฑิตใหม่ถวายจตุปัจจัย 
  ไทยธรรม พระสงฆ์ให้พร 
เวลา ๑๐.๐๐ น. - แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บัณฑิตใหม่เดินลงจากห้องประชุมมาพร้อมกันที่ ลานต้นจามจุรี  
    (ญาติพ่ีน้องผู้มาร่วมแสดงความยินดีมอบดอกไม้พวงมาลัยระหว่างทางเดินได้) 
  - ประธานสงฆ์ พุทธศาสนิกชนพร้อมกันไหว้พระรับศีล และกล่าวคำถวายภัตตาหารเพลและ 
    จตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ ์ 
  - พระมหาเถระ แขกผู้มีเกียรติ/คณาจารย์ กล่าวแสดงมุทิตจิตแด่บัณฑิตใหม่  
  - รองอธิการบดี มมร.อส.กล่าวขอบคุณ  บัณฑิตใหมร่ับพรและรับน้ำพระพุทธมนต์ 



  - นักศึกษาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบัณฑิตใหม่ร่วมร้องเพลง “พระคุณที่สาม” และศิษย์ 
    ปัจจุบันทุกชั้นปีทุกระดับร่วมร้องเพลง “สู้เพื่อปริญญา” มอบแด่ บัณฑิตใหม่ 
                - ญาติพ่ีน้องร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ตามอัธยาศัย 
เวลา ๑๑.๒๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน/ (มีโรงทานจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน) 
  (เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ทีเ่วทีลานจามจุรี : กิจกรรมแสดงความยินดี) 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบัณฑิตใหม่ พร้อมกันทีห่้องประชุมสิรินธร  
  - พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร : ฝ่ายฝึกซ้อมย่อยชี้แจงขั้นตอนและดำเนินการฝึกซ้อม 
เวลา ๑๕.๐๐ น.  พิธีปิดการฝึกซ้อมย่อยวิธีรับประทานปริญญาบัตร โดย รองอธิการบดี   

 - ไหว้พระสวดมนต์ และกิจกรรมศิษย์ มมร.อส.สัมพันธ์ เป็นเสร็จพิธี 
 

หมายเหตุ - พระภิกษุห่มผ้าเป็นปริมณฑลเฉวียงบ่า พาดผ้าสังฆาฏิ และใช้ผ้ารัดอก (สีพระราชนิยม)  
 - คณาจารย์สวมชุดครุย บัณฑิตใหมส่วมสูทในวันที่ ๓ / แต่งเต็มยศและสวมครุยในวันที่ ๔ 
 - นักศึกษาทุกสาขาวิชาและแต่ละชั้นปี ร่วมจัดซุ้มแสดงความยินดี และตั้งโรงทาน 
 - ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทานทั่วไป/นักศึกษา มมร.อส.: ดร.เอนก มูลมา ๐๘-๑๔๘๔-๙๘๔๑,  
 - ประสานงานเจ้าภาพโรงทานศิษย์เก่า: นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ๐๙-๔๒๙๕-๑๐๖๘  

** สอบถามข้อมูลบัณฑิตใหม่และรายละเอียดกำหนดการ  ฝ่ายจัดการศึกษา ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖ 
 พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร. ๐๘-๙๗๑๐-๕๓๑๑ พระมหาวิรุธ วิโรจโน, ผศ.ดร. ๐๘-๕๓๐๙-๔๐๘๔   
 ผศ.ดร.วิทูล ทาชา ๐๘-๕๗๕๓-๔๒๓๗  นายแสงอาทิตย์  ไทยมิตร ๐๙-๘๖๔๒-๔๐๐๘    
 นายสมควร  ข่าสะโปน ๐๙-๕๘๖๕-๙๖๙๗ ดร.อภิชิต เหมือยไธสง ๐๘-๒๘๕๖-๕๐๘๕
 ผศ.ดร.อาทิตย์  ผ่านพูล ๐๙-๔๖๙๒-๖๕๔๑ นายคัมภีรภาพ คงสำรวย ๐๘-๖๑๓๑-๗๔๔๘ 
 นางสาวดาวฤดี  มุ่งหมาย ๐๙-๐๕๘๖-๑๕๙๘ นายจตุพล สุวรรณราช ๐๖-๒๖๔๒-๘๒๒๘
 นางสาวชุลีพร นาหัวนิล ๐๙-๙๓๘๓-๖๙๕๓ นางสาวนัยน์ปพร สุภา ๐๖-๓๔๒๖-๒๕๔๙ 
 นางสาวชุติมา ศรีจารุเมธีญาณ ๐๘-๔๙๗๔-๘๖๙๔  

 

   
   กำหนดการ : พิธีประทานปริญญาบัตร มมร (ศาลายา) 

   วันเสาร์ที ่๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๕ : พิธีประทานปรญิญาบตัร ประจำป ี๒๕๖๕ วนัที่หนึ่ง 
   วันอาทิตย์ที ่๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๕ : พิธปีระทานปรญิญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่สอง 


