กาหนดการ
งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ”
๑ ทศวรรษพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. - ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักเรียน และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ อาคาร มวก.
๔๘ พรรษา
- พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีเดินทางถึงอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
- เปิดนิทรรศการประวัติและพัฒนาการ “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ” และนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวถวายรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและให้โอวาท
- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล
- สมาทานศีล
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ 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 ๑๓๐ปี”
วิทยากรดําเนินรายการโดย: รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ศ.พิเศษ จํานงค์ ทองประเสริฐ, ศ.ดร.จํานงค์
อดิวัฒนสิทธิ์, ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (คฤหัสถ์)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น. พิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
๐๗.๓๐ น. พิธีเปิดป้ายคณะพุทธศาสตร์
๐๘.๓๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักเรียน และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ อาคาร มวก.
๔๘ พรรษา
- ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดโครงการและพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานกิจ
- พิธีบําเพ็ญทักษิณานุประทานกิจ จํานวน ๑๐ รูป
- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเดินทางถึง

~๒~
อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ถวายการต้อนรับ และเข้าสู่อาคารหอประชุม
และทําพิธีเปิดนิทรรศการ
- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย ประธานในพิธีจุด ธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย
- พระราชปริยัติมุนี, ผศ.ดร. คณบดี ค ณะพุทธศาสตร์ ถวายเครื่องสักการะ กล่า วรายงาน/ขานรายนาม
เจ้าภาพผู้อุปถัมภ์ถวายทุนแก่คณะพุทธศาสตร์
๑. พระครูวีรธรรมวิเทศ จากประเทศสิงคโปร์
๒. ลูกศิษย์จากมาเลเซีย
๓. มูลนิธิโพธิวัณณา
- ขานรายนามศิษย์เก่าผู้ได้รับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพุทธศาสตร์”
- ขานรายนามบุคคลและองค์กรที่อุปถัมภ์คณะพุทธศาสตร์รับโล่รางวัล “คนดีศรีพุทธศาสตร์”
- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กล่าวเปิดงานสัมมนา ๗๐ ปีคณะพุทธศาสตร์ และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“เหลียวหลัง แลหน้า ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์ ”
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ขึ้นประจําอาสน์สงฆ์
- พระราชปริยัติมุน,ี ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล
- พระสงฆ์ทรงสมณศักด์เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๐ น. พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๑๐ – - ขับเสภา โดย ดร.แสวง นิลลามะ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา
๑๓.๑๕ น.
๑๓.๑๕ – เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ย้อนยุคการเรียนการสอนของคณะพุทธศาสตร์ ”
๑๕.๔๕ น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุริทร์
- ศาสตราจารย์พิเศษ จํานงค์ ทองประเสริฐ (ราชบัณฑิต)
- ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศาสตราจารย์ ดร.สําเนียง เลื่อมใส คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดําเนินรายการโดย ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร
๑๖.๐๐ - พิธีมอบทุน การศึกษาและปิดโครงการฯ โดยพระราชปริยัติมุนี, ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์
๑๖.๓๐ น. - มอบทุน การศึกษานิสิตคณะพุทธศาสตร์
- กล่าวขอบคุณและปิดโครงการฯ
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (คฤหัสถ์)
พิธีกรประจาวัน - พระเมธีวรญาณ,ดร. ภาควิชาพระพุทธศาสนา
- อาจารย์ธีร์ พุ่มทับทิม ภาควิชาบาลีสันสกฤต
วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๒
๐๘.๓๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต
นักเรียน พระสอนศีลธรรม และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ
อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา

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

~๓~
๐๙.๐๐ น.

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเดินทางถึง
- ชมนิทรรศการ ๑๐ ปี โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน
- ผู้บริหารโครงการฯ เข้าถวายสักการะ และถวายสูจิบัตร
แด่ประธาน
- ชม presentation ๑๐ ปีโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน
- ประธานในพิธีจดุ ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานฝ่ายฆราวาสจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- ประธานฝ่ายฆราวาสเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
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
- ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ (ผู้อยู่
ในพิธีร่วมเจริญพระพุทธมนต์)
- ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เจริญพระพุทธ
มนต์
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
- ผู้บริหารโครงการฯ กล่าวถวายรายงาน
- ประธานในพิธีแสดงปาฐกถา ๑๐ ปี โครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน
- ผู้บริหารโครงการฯ ถวายไทยธรรมแด่ประธานในพิธี
๑๑.๐๐ น. พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด
๑๓.๐๐ น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “ครูต้นแบบแห่งการสอนศีลธรรม
หลวงพ่อปัญญานันทะเถระ”
กล่าวนําเสวนาโดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด และเข้าที่พัก

พระราชปริยัติกวี , ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ประธานในพิธีเดินทางถึงที่ประชุม
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระมหาสมบู ร ณ์ วุ ฑฺ ฒิ ก โร,ดร. คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน
- ประธานในพิธี กล่า วเปิด การประชุมวิชาการ
นานาชาติและแสดงปาฐกถา
- นํ า เสนอบทความในการประชุ ม วิ ช าการ
นานาชาติ เรื่ อ ง “Buddhism in the
Digital Era” ณ ห้องประชุม ๑
ผู้วิจารณ์ ประกอบด้วย
๑. ศ.ดร.สมภาร พรมทา
๒. ผศ.รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
๓. ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
ดําเนินการโดย พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร.
- นํ า เสนอบทความในการประชุ ม วิ ช าการ
นานาชาติ เรื่ อ ง “Buddhism in the
Digital Era” ณ ห้องประชุม ๒
ผู้วิจารณ์ ประกอบด้วย
๑. พระมหาพรชัย สิริวโร,ดร.
๒. ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว
๓. ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
ดําเนินการโดย ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุล

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Buddhism
in the Digital Era” ณ ห้องประชุม ๑
อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๑ (ต่อภาคบ่าย)

- มอบวุฒิบัตรและกล่า วปิดการประชุมโดย พระ
๑๖.๐๐ น. รับประทานอาหาร
มหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
๑๗.๐๐ น.
พิธีเ ปิด “มหกรรมส่งเสริม ศีลธรรมและการประกวดกิจ กรรมพัฒ นาผู้เรีย นด้า นพระพุท ธศาสนา(3rd MCU
Contest) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
- พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานจัดงาน เดินทางถึงอาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา
- ชม presentation บรรยากาศการประกวดระดับภาค
- พระราชวรเมธี,ดร. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนนํากล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย

~๔~
- ตัวแทนนักเรียนผู้เข้าประกวดเข้าถวายสักการะ
- นักเรียนผู้เข้าประกวดกล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และสมาทานเบญจศีล
- พระราชวรเมธี,ดร. ให้ศีล
- พระศรีธรรมภาณี ,ดร. ผู้อํานวยการสํานักงานพระสอนศีลธรรม กล่าวถวายรายงาน
- พระราชวรเมธี,ดร. กล่าวเปิดการประกวดพร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่คณะครูนักเรียนที่ เข้าร่วมการ
ประกวด
- ถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธาน
๑๘.๓๐ น. จับสลากลาดับการประกวด
- คณะกรรมการประจําเวที พิธีกรประจําเวที คณะ ครูและนักเรียน พร้อมกัน ณ เวทีการประกวดใน
แต่ละกิจกรรม
- คณะกรรมการประจําเวทีชี้แจงกติกาและวิธีการ จับสลากลําดับการประกวด
- ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าประกวดจับสลากลําดับการ ประกวด
- ตัวแทนโรงเรียนรับเอกสาร กรอกข้อมูล และส่งคืนให้คณะกรรมการประจําเวที
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (คฤหัสถ์)
วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๒
๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการ พระสอนศีลธรรม คณะครู และนักเรีย น
ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกัน ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา
- เริ่มการประกวด
๐๙.๐๐ น.

กิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๑
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
นิสิต นักเรียน และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน
ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา
- ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง
“Buddhism in Digital World” โดย
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

๑๑.๐๐ น. พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. เริม่ การประกวดในภาคบ่าย ต่อเนื่องจนกว่า จะแล้วเสร็จ - ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง
ทุกกิจกรรม
“Buddhism in Digital World” โดย
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (ต่อภาคบ่าย)
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (คฤหัสถ์)
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ชั้น ๒
๐๖.๓๐ น.
๐๗.๓๐ น.

๐๘.๐๐ น.

ลงทะเบียน /เข้าประจําที่นั่ง
นักเรียนร่วมสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทํา นอง
สรภัญญะ คาถาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศ ลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร
ประกาศผลการประกวดกิจกรรม 3rd MCU Contest

กิจกรรมบาเพ็ญบุญกุศลอายุวัฒนมงคลและ
มอบทุนการศึกษา
ณ ศาลา ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต) และอาคารหอฉัน ชั้น ๒, ชั้น ๔

~๕~
๐๘.๓๐ น.

๐๙.๐๐ น.

๑๐.๐๐ น.

- พิธีเปิดและสมโภชน์ “ศาลา ๖๐ ปี พระพรหม
บัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) โดยมี นายกสภา
มหาวิทยาลัย และพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นประธานเจิมป้ายศาลาไทย
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคล
คาถา
- ถ่ายภาพหมู่
- คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหาร แขกผู้เกียรติ
และผู้รับทุน พร้อมกัน ณ อาคาร หอฉัน ชั้น ๔
- เจ้าภาพร่วม เดินทางถึงห้องประชุม
- คณะกรรมการ ถวายการรับรอง
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางถึงอาคารหอประชุม
๔๘ พรรษา
- ชม presentation สรุปบรรยากาศการประกวด
- พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. จุดธูปเทียนและนํากล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย
- ผู้บริหารโครงการฯ ตัวแทนผู้เข้ารับรางวัล เข้าถวายสักการะ ตามลําดับ
- พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวถวายรายงาน
- รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- พิธีกรขานรายนามผู้ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลตามลําดับ ดังนี้
๑. โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒. โล่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. โล่ ประทานโครงงานคุ ณ ธรรมส่ ง เสริ ม อัต ลั กษณ์ วิถี พุ ทธ สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๔. โล่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๕. โล่พระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ
๖. โล่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา
- มอบของที่ระลึกแขกผู้มีเกียรติ
- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
- พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จุดธูปเทียนและนําบูชาพระรัตนตรัย
- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล
- พระสงฆ์ให้ศีล
- พระโสภณวชิราภรณ์ ประธานคณะกรรมการกองทุนพระพรหมบัณฑิตฯ ประธานคณะกรรมการจัดถวายทุนฯ
ถวายรายงาน ต่อประธานในพิธี
- รองประธานคณะกรรมการฯ อ่านรายนามผู้บริจาคสมทบกองทุนเข้าถวายทุนต่อประธาน ในพิธี
- รองประธานคณะกรรมการฯ ขานรายนามผู้รับทุนเข้ารับทุนการศึกษา
- ประธานในพิธีรับทุนจากเจ้าภาพ แล้วถวายทุนและมอบทุนแก่นิสิต จํานวน ๗๖๓ ทุน
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๖ รูป เจริญชัยมงคลคาถาและเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีทําบุญอายุวัฒนมงคล
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี
พิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน

~๖~

๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ น.

๑๔.๐๐ น.

- เสร็จแล้วกล่าวคําถวายสังฆทาน
- ประธานในพิธี ประเคนเครื่องไทยธรรม
- ประธานในพิธี กล่าวสัมโมทนียกถา และให้ โอวาท
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- การถวายมุทิตาสักการะ
- พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน เต็นท์ - พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
อาหารด้านอุโบสถกลางน้ํา
บรรพชิต ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๒
คฤหัสถ์ ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๑
กรอกเอกสารการขอรับทุนรางวัล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - พิธีเปิดนิทรรศการนิสิตต่างประเทศ ณ อาคาร
เรียนรวม (จัดแสดง ณ วันที่ ๑๓ - ๒๐
กันยายน ๒๕๖๐)
- เสร็จพิธี
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: การแต่งกาย
- วันที่ ๑๕ ภาคเช้า พระภิกษุ-สามเณรห่มดองรัด อกเป็นปริมณฑล, ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์, ประชาชน
ทั่วไปชุดสุภาพไว้ทุกสีดํา, นิสิต นักเรียน เครื่องแบบของสถานศึกษา
- ภาคบ่าย พระภิกษุ-สามเณรห่มดองรัดอกเป็นปริมณฑล, ประชาชนทั่วไปชุดสุภาพไว้ทุกสีดํา, นิสิต นักเรียน
เครื่องแบบของสถานศึกษา
- วันที่ ๑๖ พระภิกษุ-สามเณรห่มดองรัด อกเป็นปริมณฑล, ประชาชนทั่วไปชุด สุภาพไว้ทุกสีดํา, นิสิต นักเรียน
เครื่องแบบของสถานศึกษา
- วันที่ ๑๗ พระภิกษุ-สามเณร ห่มดองรัดอกเป็นปริมณฑล, ผู้เข้ารับโล่พระราชทานเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์หรือ
เครื่องแบบของสถานศึกษา, ประชาชนทั่วไปชุดสุภาพไว้ทุกสีดํา, นิสิต นักเรียน เครื่องแบบของสถานศึกษา
อุปถัมภ์การจัดงานนานาชาติและร่วมมอบทุนการศึกษาโดย
๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และคณะศิษยานุศิษย์ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทั่วไป
๒. ดร.ศักดิ์ชัย – ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศรี และครอบครัวเจ้าภาพไทยธรรม และภัตตาหารเพล ทั้งงาน
๓. พระธรรมาจารย์ ดร.จิ้ง ษิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ จิ้ง เจี๋ย
๔. พระธรรมาจารย์ ดร.ซิน ติ้ง ผู้อํานวยการโครงการสร้างสถาบัน มหายาน-เถรวาท
๕. คณะศิษย์ จากฮ่องกง เป็นต้น

