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๓๔๒ หน้า
ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา
นายพิจิตร พรมลี
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำ�สูจิบัตรและสารนิพนธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ / โทรสาร  ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๑๓
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๕๕๕-๘๕๕๙ โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๕๘๕

ค�ำปรารภ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในฐานะองค์
เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงมีพระราชประสงค์จะทรงท�ำนุบ�ำรุงพระปริยัติศาสนาให้วัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นกว่า
ที่ เ ป็ น อยู ่ ใ นขณะนั้ น พ.ศ. ๒๔๓๐ โปรดเกล้ า ฯ ให้ ย ้ า ยการบอกพระปริ ยั ติ ธ รรมจากเก๋ ง หน้ า วั ด
พระศรีรัตนศาสดาราม ไปที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า “มหาธาตุวิทยาลัย”
นับเป็นครั้งแรก ที่มีการใช้ค�ำว่า “วิทยาลัย” ในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ เพื่อเป็น
สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ต่อมา วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙
ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระราชปณิธานให้เป็นสถานศึกษา
พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�ำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
การจัดการศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูงระดับอุดมศึกษา ได้เริ่มขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ จนกระทั่ง
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึ้น โดยมีสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐ ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจหลัก ๔ ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สงั คม ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากด�ำเนินงานตามพันธกิจ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายแล้ว
มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ พระมหาเถรานุเถระ ภิกษุณี
และอุบาสกอุบาสิกา ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศผูบ้ �ำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ พระพุทธ
ศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญา
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคณ
ุ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบนั เพือ่ เป็นการประกาศสดุดเี กียรติคณ
ุ ยกย่องเชิดชูในงานพิธปี ระสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย
เป็นประจ�ำทุกปี
หนังสือประกาศเกียรติคุณ ของผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้น
เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๔ ซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ�ำนวน
๕๔ รูป/คน โดยมีภิกษุที่เป็นพระมหาเถระ พระเถระ พระเถรี และคฤหัสถ์ชาวต่างประเทศ ที่ได้รับปริญญา
ดังกล่าว จ�ำนวน ๑๑ ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
ศรีลังกา ยูกันดา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สิงคโปร์ นอรเวย์ ผู้ที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จ�ำนวน ๖ รูป/คน และผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ จ�ำนวน ๕๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๔ รูป/คน ในหนังสือ
เล่มนี้ มีเนือ้ หากล่าวประกาศสดุดปี ระวัตโิ ดยย่อ และผลงานเด่น พร้อมรูปภาพของผูท้ ไี่ ด้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์
ทั้ง ๒ ระดับ และเข็มเกียรติคุณ
ขอแสดงมุทิตาจิตแก่พระมหาเถรานุเถระ ภิกษุณี และอุบาสก อุบาสิกาผู้มุ่งมั่นประกอบกรณียกิจ
อันเป็นหิตานุหิตสุขเกื้อกูลต่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นอเนกนานัปการ ขอให้ทกุ ท่านจงนิราศทุกข์ ประสบสุข มีปตี สิ ขุ โสมนัส บรรลุอตั ถานุอตั ถประโยชน์
สมดังเจตนาที่ปรารภทุกประการ
(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(4)
สรุปจำ�นวนผู้ได้รับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตารางที่ ๑

ที่

รายการ

ไทย

ต่างประเทศ
ภิกษุ/ภิกษุณี
คฤหัสถ์

รวม
จำ�นวน

ภิกษุ

คฤหัสถ์

๑. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๙

๒๙

๙

๗

๕๔

๒. มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๕

๑

-

-

๖

๓. เข็มเกียรติคุณ

-

๔๗

-

๗

๕๔

๑๔

๗๗

๙

๑๔

๑๑๔

รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ ๒

ที่

รายการ

ชาย

ไทย

หญิง

ต่างประเทศ
ชาย
หญิง

รวม
จำ�นวน

๑. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๗

๑๑

๑๔

๒

๕๔

๒. มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๕

๑

-

-

๖

๓. เข็มเกียรติคุณ

๒๕

๒๓

๓

๓

๕๔

๕๗

๓๕

๑๗

๕

๑๑๔

รวมทั้งสิ้น

(5)
สรุปสถิติประเภทผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้
ระดับ

ประเภท

นักวิชาการ
ปริญญาดุษฎี
ผู้อุปถัมภ์ ผู้ทำ�คุณประโยชน์
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ต่อสังคม ประเทศชาติ พุทธ
ศาสนาและมหาวิทยาลัย
ปริญญามหา
นักวิชาการ
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผู้อุปถัมภ์ ผู้ทำ�คุณประโยชน์
ต่อสังคม ประเทศชาติ พุทธ
ศาสนาและมหาวิทยาลัย
เข็มเกียรติคุณ
นักวิชาการ
ผู้อุปถัมภ์ ผู้ทำ�คุณประโยชน์
ต่อสังคม ประเทศชาติ พุทธ
ศาสนาและมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

ไทย

ต่างประเทศ
ชาย
หญิง

รวม
จำ�นวน

ชาย

หญิง

๕

๒

๒

-

๙

๒๒

๙

๑๒

๒

๔๕

-

-

-

-

-

๕

๑

-

-

๖

๕

๔

-

-

๙

๒๐

๑๙

๓

๓

๔๕

๕๗

๓๕

๑๗

๕

๑๑๔

สารบัญ

เรื่อง		
คำ�ปรารภ
ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำ�นวน ๕๔ รูป/คน
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- พระภิกษุภายในประเทศ
- คฤหัสถ์ภายในประเทศ
- พระภิกษุต่างประเทศ
- คฤหัสถ์ต่างประเทศ  
ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำ�นวน ๖ รูป/คน
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- พระภิกษุภายในประเทศ
- คฤหัสถ์ภายในประเทศ
ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ จำ�นวน ๕๔ คน ประจำ�ปี ๒๕๖๔
- คฤหัสถ์ภายในประเทศ
- คฤหัสถ์ต่างประเทศ
ภาคผนวก : รายพระนาม รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง ๓ ระดับ
และเข็มเกียรติคุณ
- ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๖๔
- ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๖๔
- ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.บ.)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๕๕
- ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๖๔
รายชื่อเจ้าภาพอาหารโรงทานและผู้อุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา ประจำ�ปี ๒๕๖๔

หน้า
(๓)
๑
๑
๒๘
๑๐๗
๑๒๕
๑๔๑
๑๔๓
๑๕๕
๑๕๙
๑๖๐
๒๖๕
๒๘๑
๒๘๒
๓๐๑
๓๑๒
๓๑๖
๓๔๐

ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

(8)

จำ�นวนผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จำ�นวน ๔๔ รูป/คน
ประจำ�ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ แยกตามสาขาที่เสนอขอ ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รวมทั้งสิ้น

สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา  
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธ
การพัฒนาสังคม  
รัฐประศาสนศาสตร์
วิปัสสนาภาวนา  
พุทธจิตวิทยา   
พุทธบริหารการศึกษา
ธรรมนิเทศ
ภาษาบาลี
รัฐศาสตร์
จริยศึกษา
เศรษฐศาสตร์
สังคมศึกษา
นิติศาสตร์
พุทธศิลปกรรม

จำ�นวน
๑๓
๑๑
๔
๔
๓
๓
๓
๓
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๕๔

