
 
      
 

ก ำหนดกำร 
“มหกรรมสง่เสริมศีลธรรมและกำรประกวดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนพระพุทธศำสนำ ปีที ่๔ (4th MCU Contest)

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒” 
ระหว่ำงวันที ่๒๙ – ๓๑ เดือน สิงหำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒ 

ณ อำคำรหอประชุม ๔๘ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

__________________________ 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
 

งำนมอบโล่รำงวัลแด่บุคคลผู้เป็นต้นแบบในกำรท ำควำมดี 
 

๐๙.๐๐ น. 
- 

๑๒.๐๐ น. 

ลงทะเบียน - พระสอนศีลธรรมต้นแบบ/พระสอนศีลธรรมดีเด่น จ ำนวน ๖๕ รูป  
               - ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ ำนวน ๓๕ รูป/คน  
               - “บุคคลต้นแบบท ำควำมดี” รำยกำรอำสำตำมหำคนดี จ ำนวน ๑๙๒ รูป/คน 

จุดลงทะเบยีน ช้ัน ๑ 
อำคำรหอประชุม ๔๘ 

พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 
๑๒.๓๐ น. พระสอนศีลธรรม ผู้เข้ำรับโล่ ผู้มีเกียรติทุกท่ำน พร้อม ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำรหอประชุม                    

๔๘ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 
ห้องประชุมใหญ ่

อำคำรหอประชุม ๔๘ 
พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

๑๓.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร          
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดินทำงถึงอำคำรหอประชุม ๔๘ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 
- จุดธูปเทียนน ำกล่ำวค ำบูชำพระรัตนตรัย 
- พระศรีธรรมภำณี, ดร. ผู้ช่วยอธิกำรฝ่ำยบริหำร รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระสอนศีลธรรม 
กล่ำวถวำยรำยงำน 
- พระเทพปวรเมธ,ี รศ.ดร. กล่ำวสัมโมทนียกถำ 

เวทีใหญ่ 
อำคำรหอประชุม ๔๘ 

พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

๑๓.๓๐ น. เสวนำเร่ือง “พลังคนดีสร้ำงสังคมสันติสุข” โดย 
๑. พระศรีธรรมภำณี, ดร. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน      

พระสอนศีลธรรม 
๒. นำยปรีชำ แก่นสำ อดีตกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตำ สำธำรณรัฐอินเดีย 
๓. ดร.สุมนำ สวนศิลป์พงศ์ กรรมกำรอ ำนวยกำรฝ่ำยหำทุนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี. 

สหรัฐอเมริกำ 
๔. ผศ. (พิเศษ) ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทำธิป ประธำนผู้ก่อต้ังมูลนิธิสยำมำนุรักษ์ 
๕. ดร.ปุณยนุช แซ่เฮ้ง ประธำนมูลนิธิคลื่นแห่งธรรม 
๖. นำงสำวรักตะวัน พรวนต้นไทร เยำวชนดีเด่น 

ด ำเนินรำยกำรโดย ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ประธำนสภำสื่อมวลชนเพ่ือสันติภำพโลก 

เวทีใหญ่ 
อำคำรหอประชุม ๔๘ 

พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

๑๕.๐๐ น. พระรำชปริยัติกวี , ศ.ดร. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ประธำน
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดินทำงถึงอำคำรหอประชุม ๔๘ 
พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

เวทีใหญ่ 
อำคำรหอประชุม ๔๘ 

พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 



เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
- พระศรีธรรมภำณี, ดร. กล่ำวถวำยรำยงำน และเบิกตัวพระสอนศีลธรรมต้นแบบ พระสอนศีลธรรม
ดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเข้ำรับโล่ 
- ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี เบิกตัวบุคคลต้นแบบท ำควำมดีเข้ำรับโล่ 
- ผู้เข้ำรับโล่ร่วมบันทึกภำพ  

 

งำนมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและกำรประกวดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนพระพุทธศำสนำ ปีท่ี ๔ (4th MCU Contest)  
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

 

๑๒.๐๐ น. ผู้เข้ำประกวดลงทะเบียนเข้ำที่พัก  อำคำรหอพักนำนำชำต ิ
๑๕.๐๐ น. 

- 
๑๖.๐๐ น. 

ผู้เข้ำประกวดลงทะเบียนรำยงำนตัว จุดลงทะเบยีน ช้ัน ๑ 
อำคำรหอประชุม ๔๘ 

พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 
๑๖.๓๐ น. แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมกำรตัดสิน ครู นักเรียน พร้อม ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำรหอประชุม ๔๘ 

พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ   
ห้องประชุมใหญ ่

อำคำรหอประชุม ๔๘ 
พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

๑๗.๐๐ น. - พระเทพปวรเมธ,ี รศ.ดร. จุดธูปเทียนน ำกล่ำวค ำบูชำพระรัตนตรัย 
- ตัวแทนผู้เข้ำประกวดถวำยสักกำระ 
- ผู้เข้ำประกวด ผู้เข้ำร่วมงำน แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ สมำทำนเบญจศีล / ประธำนให้ศีล 
- พระศรีธรรมภำณี, ดร. กล่ำวถวำยรำยงำน 
- พระเทพปวรเมธ,ี รศ.ดร. กล่ำวให้กำรต้อนรับ ให้โอวำท และเปิดงำน 
- ถวำยไทยธรรมและของที่ระลึก  
- คณะท ำงำนช้ีแจงระเบียบปฏิบัติและกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

เวทีใหญ ่
อำคำรหอประชุม ๔๘ 

พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

๑๘.๓๐ น. จับสลำกล ำดับกำรประกวด 
- คณะกรรมกำรประจ ำเวที พิธีกรประจ ำเวที คณะครูและนักเรียน พร้อมกัน ณ เวทีกำรประกวดในแต่
ละกิจกรรม 
- คณะกรรมกำรประจ ำเวทีช้ีแจงกติกำและวิธีกำรจับสลำกล ำดับกำรประกวด 
- ตัวแทนโรงเรียนที่เข้ำประกวดจับสลำกล ำดับกำรประกวด 
- ตัวแทนโรงเรียนรับเอกสำร กรอกข้อมูล และส่งคืนให้คณะกรรมกำรประจ ำเวท ี

เวทีประกวดกิจกรรม 
อำคำรหอประชุม ๔๘ 

พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

๑๙.๐๐ น. รับประทำนอำหำรเย็น / พักผ่อนตำมอัธยำศัย เต็นท์อำหำรด้ำนอุโบสถ 
  

วันศุกร์ที่ ๓๐ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
๐๖.๐๐ น. ถวำยภัตตำหำรเช้ำ / รับประทำนอำหำรเช้ำ เต็นท์อำหำรด้ำนอุโบสถ 
๐๘.๐๐ น. ผู้บริหำร พระสอนศีลธรรม คณะกรรมกำรตัดสิน ผู้เข้ำประกวด ผู้เข้ำร่วมงำน พร้อมกัน ณ อำคำร

หอประชุม ๔๘ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 
- เคำรพธงชำติ / บูชำพระรัตนตรัย 
- เริ่มกำรประกวดพร้อมกันทุกกิจกรรม 

เวทีประกวด 
อำคำรหอประชุม ๔๘ 

พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

๑๑.๓๐ น. พักกำรประกวด ถวำยภัตตำหำรเพล / รับประทำนอำหำรกลำงวัน เต็นท์อำหำรด้ำนอุโบสถ 
๑๒.๓๐ น. เริ่มกำรประกวดในภำคบ่ำย ต่อเนือ่งจนกว่ำจะแล้วเสร็จทุกกิจกรรม เวทีประกวด 

อำคำรหอประชุม ๔๘ 
พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 



เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
๑๗.๐๐ น. รับประทำนอำหำรเย็น (บริกำรจนถึงเวลำ ๑๙.๐๐ น.) เต็นท์อำหำรด้ำนอุโบสถ 
๑๙.๐๐ น. พักผ่อนตำมอัธยำศัย  

    

วันเสำร์ที่ ๓๑ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
๐๖.๐๐ น. ถวำยภัตตำหำรเช้ำ / รับประทำนอำหำร เต็นท์อำหำรด้ำนอุโบสถ 
๐๗.๓๐ น. ผู้บริหำร พระสอนศีลธรรม คณะกรรมกำรตัดสิน ผูเ้ข้ำประกวด ผู้เข้ำร่วมงำน พร้อมกัน ณ อำคำร

หอประชุม ๔๘ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 
- ประกำศผลกำรประกวดกิจกรรม 4th MCU Contest 

เวทีใหญ่ 
อำคำรหอประชุม ๔๘ 

พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 
๐๘.๐๐ น. - พิธีอัญเชิญโล่พระรำชทำน 

- รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป เปิดกรวยกระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์  พระฉำยำลักษณ์  จำกนั้นอัญเชิญโล่พระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระบรมวงศ์ โล่ประทำนสมเด็จพระสังฆรำช เข้ำห้องประชุมเพ่ือ
ประดิษฐำนบนเวที (เพลงมหำฤกษ์) 

จุดจัดแสดงโล ่
อำคำรหอประชุม ๔๘ 

พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

๐๘.๓๐ น. - ชมวีดิทัศน์สรุปบรรยำกำศกำรประกวด 
- พระรำชปริยัติกว,ี ศ.ดร. จุดธูปเทียนและน ำกล่ำวค ำบูชำพระรัตนตรัย 
- เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้ำพระบรม
ฉำยำลักษณ์ พระฉำยำลักษณ์ (เพลงสรรเสริญพระบำรมี และเพลงสดุดีจอมรำชำ) 
- พระศรีธรรมภำณี, ดร. กล่ำวถวำยรำยงำน และขำนรำยนำมผู้ได้รับรำงวัลเข้ำรับรำงวัลตำมล ำดับ  
     ๑. โล่พระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
     ๒. โล่พระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี 
     ๓. โล่พระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี 
     ๔. โล่พระรำชทำนสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ กรมพระศรีสวำงควัฒน์ ฯ 
     ๕. โล่ประทำนสมเด็จพระสังฆรำช 
     ๖. โล่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
     ๗. ประกำศเกียรติคุณ 
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคำถำ 
- ถวำยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคำถำ 
- มอบของที่ระลึกแขกผู้มีเกียรติ 
- บันทึกภำพหมู่ร่วมกัน 

เวทีใหญ่ 
อำคำรหอประชุม ๔๘ 

พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 

๑๑.๐๐ น. ถวำยภัตตำหำรเพล / รับประทำนอำหำรกลำงวัน เต็นท์อำหำรด้ำนอโุบสถ 
๑๒.๐๐ น. กรอกเอกสำรกำรขอรับทุนรำงวัล และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

- เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 
จุดลงทะเบยีน ช้ัน ๑ 
อำคำรหอประชุม ๔๘ 

พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 
 

หมำยเหตุ :   ก ำหนดกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
กำรแต่งกำย :  วันที่ ๒๙ – ๓๐ บรรพชิต ห่มดอง, คฤหัสถ์ ชุดสุภำพ (สีเหลือง), นิสิต นักเรียน เครื่องแบบของสถำนศึกษำ 
 วันที่ ๓๑ บรรพชิต ห่มดอง, ผู้เข้ำรับโล่พระรำชทำน โล่ประทำน เครื่องแบบปกติขำวหรือเครื่องแบบของสถำนศึกษำ, 
ประชำชนทั่วไปชุดสุภำพสำกล (สีเหลือง), นิสิต นักเรียน เครื่องแบบของสถำนศึกษำ    


