สูจิบัตร

ครบรอบวันสถาปนา

๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ

๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพ์เผยแพร่

00.

.indd 1

10/9/2562 11:31:05

สูจิบัตร
ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งแรก
จ�ำนวนพิมพ์

ออกแบบปก
จัดรูปเล่ม
จัดพิมพ์โดย

ตรวจทาน

พิมพ์ที่

00.

.indd 2

: พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
พระเทพเวที, รศ.ดร.
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.
พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.
พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร.
พระโสภณวชิราภรณ์
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
: รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
: กันยายน ๒๕๖๒
: ๑,๐๐๐ เล่ม
เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
: นายพิจิตร พรมลี
: นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ
: คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
: นายสุชญา ศิริธัญภร
นายสินชัย วงษ์จ�ำนงค์
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง
นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์
นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร
นายศักดิ์รพี พันพา
นางสาวสังเวียน ฟูเฟื่อง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการ
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕ ๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๕๕๕-๘๕๕๙ โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘-๕๔๕

10/9/2562 11:31:06

ค�ำปรารภ
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า รัชกาลที่ ๕ ในฐานะองค์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภก ทรงมีพระราชประสงค์จะทรงท�ำนุบ�ำรุงพระปริยัติศาสนาให้วัฒนา
สถาพรยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น พ.ศ. ๒๔๓๐ โปรดเกล้าฯให้ย้ายการบอก
พระปริยตั ธิ รรมจากเก๋งหน้าวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ไปทีว่ ดั มหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์
เพือ่ เป็นทีศ่ กึ ษาเล่าเรียนพระปริยตั ธิ รรมของสงฆ์ฝา่ ยมหานิกายและคฤหัสถ์ พร้อมทัง้
โปรดเกล้าฯให้เรียกว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” นับเป็นครั้งแรก ที่มีการใช้ค�ำว่า
“วิทยาลัย” ในประเทศไทย เมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ เพือ่ เป็นสถานศึกษา
พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งไว้ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ต่อมาวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้พระราชทานเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัย เป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่ เป็นทีเ่ ฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์
สืบไป คู่กับมหามกุฏราชวิทยาลัย ของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ที่วัดบวรนิเวศ
วิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของสมเด็จพระบรมชนกนาถ
ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ รัฐบาลได้ออกกฎหมายรองรับสถานภาพของ
มหาวิทยาลัย จึงได้ชอื่ เพิม่ มาเป็น “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” นับแต่
อดีตถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแล้ว ๖๔ รุ่น บัณฑิต
ระดับปริญญาโท ๒๙ รุ่น และบัณฑิตระดับปริญญาเอก ๑๕ รุ่น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับแต่อุบัติมาในนามของ
มหาธาตุวิทยาลัย เป็นเวลาครบรอบ ๑๓๒ ปี ย่อมเป็นที่ชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้นแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นธรรมเนียมเมื่อถึงอภิลักขิตสมัยมหามงคลเช่นนี้ จะต้องมีการ
เฉลิมฉลองตามควรแก่ภาวะวิสัย ท่านผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ์ ต่างมีมหากุศลจิตเป็นสมานฉันท์จัดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปี
มหาจุฬาฯ” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่ ท�ำบุญอุทศิ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕
พระองค์ผทู้ รงสถาปนามหาวิทยาลัย และท�ำบุญอุทศิ ให้แก่อดีตอธิบดีสงฆ์วดั มหาธาตุ
ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย ตลอดถึงบุรพาจารย์ ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย
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เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า
รัชกาลที่ ๕ และประกาศเกียรติคณ
ุ ของบุรพาจารย์ ผูม้ สี ว่ นช่วยให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้
เจริญรุง่ เรืองสืบมา ในอภิลกั ขิตกาลอันเป็นอุดมมงคลนี้ คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่แห่งมหาวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ต่างเห็นร่วมกันเป็นสมานฉันท์
ว่าให้มีการจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการต่างๆ เช่น นิทรรศการสามแผ่นดิน
รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ กับสถาบันพระพุทธศาสนา นิทรรศการ
เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการ “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ๑๓๒ ปี
มหาจุฬาฯ เหลียวหลังแลหน้า สืบสาน รักษาและต่อยอด สัมมนาวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ พิมพ์หนังสือ เพื่อเป็นอนุสรณ์ จ�ำนวน ๒ เล่ม คือ (๑) สารัตถธรรม
จากชาดก : ทสบารมี (๒) สูจบิ ตั ร และพิธที อดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการ โดยมี
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน รองอธิการบดี
คณบดี และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักทุกรูปทีเ่ ป็นรองประธาน รวมถึงคณะกรรมการทุกท่าน
ที่ได้ร่วมกันระดมความคิดและสติปัญญา จัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการ
จนเป็นผลส�ำเร็จเป็นที่ปรากฏ งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งนี้ ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ ก็ด้วยอาศัยความ
เสียสละร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย ทั้งยังได้รับความสนับสนุน
อุปถัมภ์การจัดงานและการบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
จากศรัทธาสาธุชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป
บุญกุศลคุณความดีใดๆ ที่จะพึงเกิดมีเนื่องในการจัดงานครบรอบวันสถาปนา
“๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ” ขอน้อมถวายแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย และ
ขอท�ำบุญอุทศิ ให้แก่อดีตอธิบดีสงฆ์วดั มหาธาตุ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย ตลอด
ถึงบุรพาจารย์ ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยทุกถ้วนหน้า ขอได้โปรดรับอนุโมทนา
โดยทั่วกัน
(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๓๐ เพื่อให้ภิกษุสามเณร
และคฤหัสถ์ได้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงนั้น บัดนี้ก็ครบ ๑๓๒ ปีแล้ว
แต่การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพิ่งเริ่มเปิด
การศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ ถึงกระนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประสบความส�ำเร็จในการศึกษาและประกาศพระพุทธศาสนา
ไปทั่วโลก และได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติตลอดมา นับว่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประสบผลส�ำเร็จในการศึกษาและ
ประกาศพระพุทธศาสนาไปทัว่ โลก โดยเฉพาะในวันวิสาขบูชาโลก ซึง่ มีประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลกมาร่วมประชุมเกือบ ๑๐๐ ประเทศ นับว่าเป็นการฉลองพระพุทธประณิธาน
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงส่งพระอรหันตสาวก ๖๐ รูปชุดแรก
ออกประกาศพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ ประโยชน์ แ ละความสุ ข ของมหาชนและเพื่ อ
อนุเคราะห์ชาวโลกอย่างที่ไม่มีมหาวิทยาลัยใดๆ ในโลกได้ท�ำมาก่อน นับว่าเป็น
ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในอันที่จะช่วยกัน
ประกาศพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปทั่วโลก เพื่อความสงบสันติสุขของชาวโลก
ต่อไป
ศาสตราจารย์พิเศษจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
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๑๓๒ ปีมหาจุฬา ฯ
ธ�ำรงพุทธศาสน์ สืบสานพระราชปณิธาน
บูรณาการพุทธนวัตกรรม น�ำสังคมสู่สันติสุข
พระปิยมหาราชเจ้า
ทรงพระเมตตาศัย
มหาธาตุวิทยาลัย
ทรงเปี่ยมการุณให้
กราบพระบาทเบื้องราช
พระจุลจอมราชัน
ทรงทศราชธรรมฉันท์
พระเมตตาผ่านเผ้า
พระปิยมหาราชเจ้า
มหาจุฬาลงกรณฯ
สังฆเสนาสน์นุสรณ์
ทรงศึกษิตไทยค�้ำ 
ขอนมัสการเถระเบื้อง
ครูคฤหัสถ์อาสา
อุบาสกสิกา
ผู้ปัจฉิมคุณกว้าง
จากนัตถิถ่องแท้
งบประมาณจากใจ
ล้มลุกคลุกคลานไคล
เรายากจนทนแล้ง
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จอมไทย
สฤษฏ์ไว้
ครั้งแรก ไทยแฮ
ราษฎร์ได้ศึกษา
จอมธรรม์
จักรเกล้า
ธรรมฉัตร
ปกเฝ้าไทยเกษม
กีรติขจร
ราชล�้ำ
วชิรุณหิศ
ราชเจ้าวิจักขณ์นัย
บูรพา-จารย์เอย
เสกข์สร้าง
บุพกิจ
ก่อเกื้ออนุกูล
ปัจจัย
จุ่งแจ้ง
แคลนครบ
หล่อเลี้ยงศึกษา
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หนึ่งร้อยสามสิบสองปี
ผ่านวิถีทุกข์สุขเข็ญเห็นจริงสัตย์
คงอุดมการณ์ศึกษาธรรมปริยัติ
ยงพยัตปฏิบัติปฏิเวธนิวิฐปณิธาน
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศึกษาพระไตรปิฎกปาฐกพิชาญ
ปริยัติธรรมวิชาชั้นสูงวิชาการ
บูรณาการนวัตกรรมน�ำสู่สมัย
จะสานสืบพระราชปณิธานธรรม
จะน้อมน�ำพระญาณทัศน์ ธ วิชาชัย
จะเทิดทูนพระราชปรมาภิไธย
จะสืบสานพระราชหฤทัยไปนิรันดร์
๑๓๒ ปีมหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
พระธรรมานุสรณ์ทรงสร้างสรรค์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าทรงธรรม์
พระปิยมหาราชอนันตคุณบุญไพศาล
ขอน้อมนบกราบเท้า
กราบแทบธุลีพระอาสน์
พ่อพระปิยมหาราช
ลูก มจร.เฝ้า

บงสุ์บาท
ราชเจ้า
เรืองวิโรฒ
ค�่ำเช้าบูชา

ดร.บ�ำรุง พันธุ์อุบล
ประพันธกร
๒ กันยายน ๒๕๖๒
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ก�ำหนดการ
งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ”
วันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๘.๐๐ น. - ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักเรียน และ
ผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
- พิธีสักการะพระพุทธโสธร
- พิธสี กั การะพระบรมสารีรกิ ธาตุ และพิธบี วงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
๐๘.๓๐ น. พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีเดินทางถึง
อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
- เปิดนิทรรศการประวัติและพัฒนาการ “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ”
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวถวายรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและให้โอวาท
๐๙.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ เหลียวหลังแลหน้า สืบสาน
รักษาและต่อยอด” โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี
๑๑.๓๐ น. พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ – การสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง “มหาจุฬาฯ กับการ
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก”
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ระดับชาติ วิทยากร:
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร
พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง อาจารย์ประจ�ำคณะสังคมศาสตร์ มจร
รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว
ด�ำเนินรายการโดย
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร
ระดับนานาชาติ วิทยากร:
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
เดชชาติ พวงเกษ
ดร.ณัชร สยามวาลา เจ้าของผลงานแปล “Buddha’s Brain”
ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
๑๘.๐๐ น. บรรยายธรรมและน�ำปฏิบัติ โดย พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ.
(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
เชียงใหม่
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๘.๓๐ น. - ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักเรียน และ
ผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
๐๙.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธีเดินทางถึง
อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล
- สมาทานศีล
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- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์ อุทิศถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัย
- ประธานทอดผ้าไตร
- พระสงฆ์สดับปกรณ์
- พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
- ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- พิธมี อบโล่เกียรติคณ
ุ และเกียรติบตั รแก่ผตู้ งั้ กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
- พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
- พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวสัมโมทนียกถา
- ถวายไทยธรรม
- พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
๑๑.๓๐ น. พัก/ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
หมายเหตุ : พิธีกรตลอดงาน พระมหาสุระศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. และ
พระมหาประยูร โชติวโร
ก�ำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
: การแต่งกาย ฝ่ายบรรพชิตห่มดองรัดอก, ฝ่ายคฤหัสถ์แต่งกายสุภาพ
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Program
132 Years Establishment of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
12-13 September 2019
At HM King Maha Vajiralongkorn 48 Convention Hall,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University,
Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya

Thursday 12 September 2019
08:00: All participants convene at HM King Maha Vajiralongkorn 48
Convention Hall
08:30: Opening Talk by Phra Dhammapanyabodi, President of
the University Council
09:30: Special Address on
‘132 Years of Mahachulalongkornrajavidyalaya University:
Looking Back and Moving Forward – Continuity,
Preservation & Building upon’
by Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi, Rector
11:30: Meal Offering/ Meal
13:00: Academic Seminar on
‘Mahachulalongkornrajavidyalaya University:
Evolving into an International Buddhist University’
MCU Talk on ‘Designing Your Life: Build a Life You Love’
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Evening Chanting and Meditation for World Peace
as a Tribute to Former Monarchs and Lecturers
18.00: A Dhamma Talk by the Most Venerable Phra Brahmamangala
Vi.(Tong Sirimaṅgalo), Abbot of Wat Phra dhatu Sri Chomthong,
Chiangmai
Friday 13 September 2019
08:30: All participants convene at HM King Maha Vajiralongkorn 48
Convention Hall
09:00: Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi, MCU Rector, arrives at
HM King Maha Vajiralongkorn 48 Convention Hall
and lights the candles & incense in homage to the Triple Gem
- Ten monks holding ecclesiastical rank chant the Mātikā
		
and perform a merit-making ceremony as a Royal Tribute to
HM King Chulalongkorn, the university’s founder and tributes
to former lecturers
- Chanting Ceremony
- Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi, MCU Rector, bestows shields
and certificates of honours on the patrons of the University
Development Fund
- Tort Pah Pa Ceremony in support of the University Development
Fund
- Blessings of Sanghas
11:30: Meal Offering/ Meal
MC : Asst.Prof.Dr.Phramaha Surasak Paccantaseno and
Phramaha Prayoon Jotivaro
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สารบัญ
เรื่อง

ค�ำปรารภ
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย
๑๓๒ ปีมหาจุฬา ฯ ธ�ำรงพุทธศาสน์ สืบสานพระราชปณิธาน
บูรณาการพุทธนวัตกรรม น�ำสังคมสู่สันติสุข
ก�ำหนดการ
Program
๑๓๒ ปี มจร กับการท�ำหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ
และทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ตอนที่ ๑ ก่อตั้งสถาบัน
- ตอนที่ ๒ ตั้งคณะและวิทยาลัย
จัดการศึกษาสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันในส่วนกลาง
- ตอนที่ ๓ ตั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยายห้องเรียน และ
หน่วยวิทยบริการขยายการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค
- ตอนที่ ๔ รับสถาบันสมทบขยายการศึกษาไปในประเทศและต่างประเทศ
- ตอนที่ ๕ พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นนานาชาติ
- ตอนที่ ๖ ผลการด�ำเนินงานตามพันธกิจ
- ตอนที่ ๗ มจร ในปัจจุบันและก้าวต่อไปในอนาคต
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ
รายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
ตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายนามเจ้าภาพออกร้านในงานวันสถาปนา ๑๓๒ ปีมหาจุฬา
รายนามเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมพระมหาเถระเจริญพระพุทธมนต์
งานวันสถาปนา ๑๓๒ ปีมหาจุฬา
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