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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต)
อายุ ๗๓ พรรษา ๕๓

วิทยฐานะ น.ธ.เอก
เจ้าคณะภาค ๑๕
เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ
ณ วัดคลองวาฬ ต�ำบลคลองวาฬ อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ ท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการให้การ
อบรมแก่พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ และประชาชนทัว่ ไป มีประสบการณ์และผลงานมาก สรุปได้ดงั นี้
ด้านการปกครอง พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ (ขณะนัน้ วัดยังไม่เป็นพระอารามหลวง)
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พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นผู้รักษาแทนเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นเจ้าอาวาส
วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระอุปชั ฌาย์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
เป็นเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปัจจุบันเป็นเจ้าคณะภาค ๑๕ เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ ท่านเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
ประจ�ำส�ำนักเรียนวัดคลองวาฬ เป็นเจ้าส�ำนักเรียนวัดคลองวาฬ โดยได้ดำ� เนินการบริหารการศึกษา
ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ส่งเสริมการเรียนการสอนพระภิกษุ
สามเณรที่ศึกษาจนส�ำนักเรียนวัดคลองวาฬจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการส่งพระภิกษุสามเณร
เข้าสอบนักธรรมและบาลีอย่างต่อเนื่อง และมีพระภิกษุสามเณรสอบได้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่
กล่าวขานว่าส�ำนักเรียนบาลีวัดคลองวาฬมีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
พระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีอย่างจริงจัง เมื่อพระภิกษุสามเณรสอบได้ก็สนับสนุน
ด้านอุปกรณ์การเล่าเรียนอย่างดีเสมอมา ด้านการเผยแผ่ ท่านปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ผยแผ่หลักธรรมค�ำสอน
แก่ข้าราชการ พ่อค้า อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนทั่วไป ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น
วันขึ้นปีใหม่ ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ ท่านได้แจกข้าวสารผู้ยากไร้กว่า ๖ ตัน
“ขอคนรวยช่วยคนขาดแคลน” ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง
ร.๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ได้ตั้งใจขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้มีใจบุญ มีใจเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่แก่ผู้ที่ยากไร้คนยากคนจนมาในหลายโอกาสนานแล้ว และด�ำเนินการแจกข้าวสารในโอกาส
ต่าง ๆ ในพิธีกิจกรรมวันส�ำคัญ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ ได้รับการบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธา
จ�ำนวน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม โดยแจกให้กับชาวบ้านคนไทย จ�ำนวน ๓๐๐ ครัวเรือน และชาวเมียนมา
ที่มาประกอบอาชีพเป็นแรงงานในพื้นที่ จ�ำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน ทั้งนี้ การแจกข้าวสารในโครงการ
ขอคนรวยช่วยคนจน ก็เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนือ่ งในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมราชจักรีวงศ์ เกียรติคณ
ุ ทีไ่ ด้รบั
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นพระสมุห์ ฐานานุกรม ใน พระสุเมธีวรคุณ (หวล สุขิโต) พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นพระครู
สังฆรักษ์ ฐานานุกรม ใน พระราชธรรมาภรณ์ (หวล สุขิโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นพระครูปลัด ฐานานุกรม ใน พระราชธรรมาภรณ์
(หวล สุขิโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น
พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท ที่ พระครูปริยัติวรานุยุต พ.ศ. ๒๕๓๐
ปรับพัดยศเป็นพระครูสญ
ั ญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชัน้ ตรี ในราชทินนามเดิม พ.ศ. ๒๕๓๐
เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามเดิม ๕ ธันวาคม พ.ศ.
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๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะชัน้ สามัญ ที่ พระปริยตั วิ รากร ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นพระราชาคณะ
ชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิคุณ สุนทรปริยัติกิจ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ
ที่ พระเทพสิทธิวิมล และได้รับได้รับถวายเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อยกย่องในฐานะเป็นบุคคลผู้บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม คนดีศรีสังคม ได้รับพระราชทานรางวัลผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด
สุทนฺโต) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต) เป็นพระมหาเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวณฺโณ)
อายุ ๖๗ พรรษา ๔๗

วิทยฐานะ ป.ธ ๙ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)
เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์
วัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ
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เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการให้การอบรมแก่พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ พระนิสิต
ทุกระดับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ท่านมีประสบการณ์
และผลงานมาก สรุปได้ดงั นี้ ด้านการปกครอง เป็นเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ แขวงบางยีเ่ รือ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุ
และสามเณรในเขตการปกครองได้ศกึ ษาระดับชัน้ อุดมศึกษา เข้าเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาและอุปถัมภ์โครงการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฎฐานแก่นสิ ติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจ�ำทุกปี ด้านการเผยแผ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพระวิปสั สนาจารย์
ประจ�ำโครงการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฎฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๗-๒๕๖๒ (ปัจจุบัน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ วิชาวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เป็นพระวิปัสสนาจารย์
ประจ�ำสถาบันวิปสั สนาธุระ มจร โดยรับผิดชอบในการเป็นประธานพระวิปสั สนาจารย์ประจ�ำบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย , เป็ น วิ ท ยากรสอนพิ เ ศษหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รและปริ ญ ญาโท สาขาวิ ป ั ส สนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพุทธโฆษ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
และเป็นพระวิปัสสนาจารย์ให้การอบรมแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นิสิตนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ ได้รวมทุนก่อสร้างภายในวัดและนอกวัด รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น จ�ำนวน ๓๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) และบริจาคทุน
สาธารณสงเคราะห์ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร เป็นประจ�ำทุกปี และบริจาคทุนช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย และพยาธิภัยใน
ประเทศร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น จ�ำนวน ๒๔๓,๗๗๔ บาท
(สองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) เกียรติคุณที่ได้รับ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการ
แทนเจ้าคณะภาค ๒ และเป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้การอบรมแก่คณะสงฆ์ พระนิสิตทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา
เตชวณฺโณ) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ วิชาวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เป็นพระวิปสั สนาจารย์ เป็นวิทยากรสอนพิเศษหลักสูตร
ประกาศนียบัตรและปริญญาโท สาขาวิปสั สนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พุทธโฆษ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, ประจ�ำสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร โดยรับผิดชอบ
ในการเป็นประธานพระวิปัสสนาจารย์ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพุทธโฆษ ณ ส�ำนักปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” ท่านได้สนับสนุนให้พระภิกษุ
และสามเณรในเขตการปกครองได้ศกึ ษาระดับชัน้ อุดมศึกษา เข้าเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
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ราชวิทยาลัยและมอบทุนการศึกษาและอุปถัมภ์โครงการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฎฐานนิสติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจ�ำทุกปี
นับได้ว่า พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวณฺโณ) เป็นพระเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวาย ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
วิปัสสนาภาวนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร)
อายุ ๕๖ พรรษา ๓๕

วิทยฐานะ ป.ธ. ๙ ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาครูมัธยม (พ.ม.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน�้ำ รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
เลขานุการรองแม่กองงานพระธรรมทูต เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
วัดปากน�้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน�้ำ รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
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เลขานุการรองแม่กองงานพระธรรมทูต และเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ มีผลงานมากสรุปได้
ดังนี้ ด้านการปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน�้ำ พระอารามหลวง, พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นรองเจ้าคณะภาค ๗, พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ด้านการศึกษา พ.ศ.
๒๕๑๘ ส�ำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดจ�ำปาอ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบได้ น.ธ.เอก วัดสองพี่น้อง อ�ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๓๐
สอบได้ ป.ธ.๙ วัดปากน�้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ ส�ำเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาครูมธั ยม (พ.ม.), พ.ศ. ๒๕๓๓ ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้านการเผยแผ่ พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๕๘ เป็นเลขานุการ
หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเลขานุการรองแม่กองงานพระธรรมทูต พ.ศ. ๒๕๒๔
- ๒๕๓๐ เป็นครูสอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี ส�ำนักศาสนศึกษา วัดสองพีน่ อ้ ง อ�ำเภอสองพีน่ อ้ ง
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๓๐ - ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ส�ำนักเรียนวัด
ปากน�้ำ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง, พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นกรรมการตรวจบาลี
สนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน เป็นครูสอนวิชาศาสนพิธีแก่พระบวชใหม่วัดปากน�้ำ ในเทศกาล
เข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๕๗ เป็นผู้น�ำข้อสอบบาลีไปเปิดสอบ ณ สนามสอบในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๗ (เชียงใหม่, ล�ำพูน, แม่ฮ่องสอน) พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการยกร่างเฉลย
ข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง วิชาสัมพันธ์ไทย ชั้นประโยค ป.ธ. ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนกลาง
ของคณะสงฆ์ วัดสามพระยา และ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ เป็นผูน้ ำ� ข้อสอบบาลีไปเปิดสอบทีป่ ระเทศ
สหรัฐอเมริกา ด้านสาธารณูปการ บริจาคปัจจัยสร้างกุฏิสงฆ์ และเสนาสนะอื่น ๆ วัดจ�ำปา ต�ำบล
บ้านโข้ง อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ�ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) บริจาคสร้าง
พระพุทธรูปแกะสลัก ที่เขาท�ำเทียม อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) และบริจาคปัจจัยในการอบรมบาลีภาค ๗ มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณรที่สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๗ เป็นประจ�ำทุกปี,
เป็ น วิ ท ยากรบรรยายพิ เ ศษแก่ พ ระนิ สิ ต และนิ สิ ต ตลอดถึ ง การมอบทุ น การศึ ก ษาแก่ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาเป็นประจ�ำทุกปี, อุปถัมภ์และส่งเสริม
สนับสนุนในการด�ำเนินกิจการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยาด้วยดีตลอดมา เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชา
คณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระปิฎกโกศล” พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชวิสุทธิเวที”
นับได้ว่า พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร) เป็นพระเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
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ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระมงคลรัตนวิเทศ (ปรีชา ธมฺมจารี)
อายุ ๗๑ พรรษา ๔๙

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม สหรัฐอเมริกา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รองเจ้าคณะรัฐภาคตะวันออก รูปที่ ๓ เขต ๒
กรรมการแผนกเผยแผ่สมัชชชาสงฆ์ไทย สหรัฐอเมริกา
5306 PALM RIVER RD., TAMPA, FL 33619-3746 U.S.A.
เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม สหรัฐอเมริกา ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดสุทศั นเทพ
วราราม รองเจ้าคณะรัฐภาคตะวันออก รูปที่ ๓ เขต ๒ กรรมการแผนกเผยแผ่สมัชชชาสงฆ์ไทย
สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์และผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครอง เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร เป็นรองเจ้าคณะรัฐภาคตะวันออก รูปที่ ๓ เขต ๒ ด้านการ
ศึกษา เกี่ยวกับพระปริยัติธรรม เป็นผู้จัดให้มีการเรียนธรรมศึกษา ได้เปิดสอนธรรมศึกษาชั้น ตรี โท
และเอก แก่ผู้สนใจทั่วไป เปิดสนามสอบธรรมศึกษาประจ�ำรัฐฟลอริดา เป็นประจ�ำทุกปี จัดท�ำ
โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดโรงเรียนภาคฤดูร้อน ท�ำการเรียนภาษาไทย
วัฒนธรรมไทย และดนตรีนาฏศิลป์แก่เด็กนักเรียนชาวไทยและต่างชาติ เป็นประจ�ำทุกปี เป็นผู้ให้
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนไฮสคูลที่มาศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นประจ�ำทุกเดือน
ด้านการเผยแผ่ เป็นกรรมการแผนกเผยแผ่สมัชชาสงฆ์ไทย สหรัฐอเมริกา ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การจัดให้มีการท�ำวัตรเย็นแปล อบรมสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานและสาธุชนทั่วไปทุกอาทิตย์ตลอดปี
จัดอบรมสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ชาวต่างชาติภาคภาษาอังกฤษทุกเทศกาลส�ำคัญ จัดบวช
เนกขัมมะ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ (แทนวันอุโบสถศีล) และจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนาทุกวัน
อาทิตย์ตลอดสามเดือน จัดพิมพ์วารสารแจ้งข่าวกิจกรรมแก่สมาชิกของวัดเจ้าอาวาสวัดมงคล
รัตนาราม สหรัฐอเมริกา ทุกเทศกาล จัดแจกหนังสือธรรมะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตลอด
ทั้งปี จัดให้มีพิธีท�ำบุญตักบาตร เวียนเทียน แสดงธรรม บวชเนกขัมมะในวันส�ำคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ในแต่ละวันส�ำคัญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต�่ำว่า ๗๐๐ คน ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ ร่วมกับสถานทูตกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
เปิดโครงการกงสุลสัญจร ให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทางและเอกสารทางราชการอื่น ๆ ให้ความ
อนุ เ คราะห์ ส ถานที่ แ ก่ ส มาคมไทยในการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ สั ง คมไทย
ในสหรัฐอเมริกา ให้ความอนุเคราะห์ที่พักแก่คณะบุคคลที่มาศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เป็นผู้ถวาย
ทุนการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกปี เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็น พระครูสญ
ั ญาบัตร เทียบผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้ พิเศษ ทีพ่ ระครูวเิ ทศสุตคุณ พ.ศ.
๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระมงคลรัตนวิเทศ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมงคลรัตนวิเทศ (ปรีชา
ธมฺมจารี) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมาเช่นร่วมบริจาคปัจจัย
บ�ำรุงมหาวิทยาลัยทุกปี บริจาคปัจจัยถวายภัตตาหารพระนิสติ มหาวิทยาลัยทุกปี ถวายความอุปถัมภ์
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ในคราวไปประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ำ� นวย
ความสะดวก ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยและคณะสงฆ์เดินทางร่วมประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก และ
ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวก ผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัย
และพุทธศาสนิกชนจากประเทศไทย เดินทางไปร่วมพิธีผูกพุทธสีมาและปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถ
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วัดนวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริกา และบริจาคปัจจัยบ�ำรุงพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลััย เป็นประจ�ำปีทุกปี
นับได้วา่ พระมงคลรัตนวิเทศ (ปรีชา ธมฺมจารี) เป็นพระเถระทีไ่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส)
อายุ ๖๓ พรรษา ๔๓

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รองเจ้าอาวาสวัดแจ้งวรวิหาร
วัดแจ้งวรวิหาร ต�ำบลท่าวัง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญคุณูปการแก่สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดแจ้งวรวิหาร พระอารามหลวง ด�ำรง
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ต�ำแหน่งเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ท่านเป็นพระมหาเถระผู้มีประสบการณ์การท�ำงาน
มาก สรุปได้ดังนี้ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี เป็นผู้ทรงจ�ำพระปาฏิโมกข์ มีความ
รอบรู้ด้านโหราศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้พิเศษด้านการเขียนภาษาขอมและพม่า มีความเชี่ยวชาญ
ด้านพระธรรมวินัย ด้านนวกรรมการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณและไทยประยุกต์ มี
ประสบการณ์การท�ำงานในต�ำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๖, ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าคณะอ�ำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช, ประธานโครงการฝึกอาชีพงานย่านลิเภา ภายใต้โครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ
เป็นพระอุปัชฌาย์ ประธานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจ�ำปีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับเกียรติคุณรางวัลบุคคลท�ำความดีตามโครงการ “นครศรีธรรมราช เมืองมงคล คนท�ำดี” ได้รับ
รางวัลผูส้ นับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในงานสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตน
โอภาโส) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ประสาน
จัดหาทีด่ นิ บ้านจังหูนจ�ำนวน ๑๑๐ ไร่ มอบถวายให้กบั มหาวิทยาลัย เป็นประธานด�ำเนินการก่อสร้าง
วัดมหาจุฬาพุทธาราม เป็นประธานระดมทุนจัดซือ้ ทีด่ นิ มอบให้กบั มหาวิทยาลัย ฯ เป็นเจ้าภาพถวาย
โต๊ะหมู่มุข ตู้มุข ชุดรับแขกมุขแก่มหาวิทยาลัย เป็นจ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐.บาท (สองแสนบาทถ้วน)
มอบทุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตัง้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นมา
ปีละ ๑๐๐,๐๐๐. บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน�้ำ ๑๐ ห้อง เป็นจ�ำนวนเงิน
๔๐๐,๐๐๐.บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เป็นประธานทอดผ้าป่าประจ�ำปี ๒๕๕๖ มียอดเงินบริจาค
๖๖๐,๘๗๐ บาท (หกแสนหกหมืน่ แปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นคณะกรรมการระดมทุนในการจัด
ตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ, เป็นผู้ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการศึกษา คอมพิวเตอร์
โปรเจ็คเตอร์ ให้กบั มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดตัง้ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงเพือ่ การศึกษาและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (คลื่นเสียงมหาจุฬา), เป็นเจ้าภาพบูรณะซ่อมแซมหอพักพระนิสิต เป็นเงินจ�ำนวน
๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นเจ้าภาพปรับปรุงอาคารเรียนและห้องประชุม
เป็นเงินจ�ำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่นิสิต
ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นประจ�ำทุกปี (เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา) เป็น
อาจารย์พเิ ศษหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์, เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ
อบรมศาสนพิธกี รแกนน�ำ, เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ, เป็นวิทยากร
อบรมในโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง
นับได้ว่า พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส) เป็นพระมหาเถระผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

15
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระภาวนาวชิรปราการ วิ. (ปารมี สุรยุทฺโธ)
อายุ ๖๓ พรรษา ๓๔

วิทยฐานะ น.ธ.เอก
เจ้าอาวาสวัดผาซ่อนแก้ว ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔
วัดผาซ่อนแก้ว ต�ำบลแคมป์สน อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดผาซ่อนแก้ว ต�ำบลแคมป์สน อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ท่านมีประสบการณ์และผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครอง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส
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วั ด ผาซ่ อ นแก้ ว ต� ำ บลแคมป์ ส น อ� ำ เภอเขาค้ อ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ด้ า นการศึ ก ษาและการ
ศึกษาสงเคราะห์ เป็นผู้อุปถัมภ์ในการจัดการศึกษาทุกระดับ การจัดหาอุปกรณ์การศึกษา และ
มีการบริจาคทรัพย์ในการจัดการศึกษาแก่ชมุ ชนและบริเวณใกล้เคียง ทัง้ ทางด้านสังคมและทางด้าน
พระพุทธศาสนามากมาย ด้านการเผยแผ่ เป็นเจ้าอาวาสวัดผาซ่อนแก้ว ได้ปฏิบัติหน้าที่นักเผยแผ่
วิปสั สนากรรมฐาน บรรยายธรรม ให้ความสนับสนุนและร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาทั้งในอ�ำเภอและจังหวัดเป็นประจ�ำทุกปี ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์
ได้ด�ำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา รวมผลงานค่าก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์
ถาวรวัตถุภายในวัด ทุกรายการ ทั้งสิ้นเป็นเงินจ�ำนวน ๑,๐๔๗,๖๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่สิบเจ็ด
ล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระภาวนาวชิรปราการ วิ.
(ปารมี สุรยุทฺโธ) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็น
คณะกรรมการระดมทุนยกฐานะจากห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ จนก่อตัง้ วิทยาลัยสงฆ์พอ่ ขุนผาเมือง
เพชรบูรณ์ ส�ำเร็จโดยบริจาคเป็นทุนจ�ำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และ
เป็นผูม้ อบทุนการศึกษาแก่นสิ ติ ประจ�ำวิทยาลัยสงฆ์พอ่ ขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ จ�ำนวน ๑๐๐ ทุน ทุน
ละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เป็นประจ�ำทุกปี และนอกจากนีย้ งั คอยให้การสนับสนุนวิทยาลัยสงฆ์
พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ทุกครั้งเมื่อมีการขอร้องให้การช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา
นับได้ว่า พระภาวนาวชิรปราการ วิ. (ปารมี สุรยุทฺโธ) เป็นพระเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
วิปัสสนาภาวนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)
อายุ ๔๘ พรรษา ๒๙

วิทยฐานะ ป.ธ.๙
ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
ผู้ก่อตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่สันป่าเหียง ต�ำบลห้วยสัก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ถนนสิงหไคล ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
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เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย ผูอ้ ำ� นวย
การศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ผู้ก่อตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ท่านมีประสบการณ์
และผลงานมาก พอสรุปได้ดงั นี้ พระเมธีวชิโรดม หรือพระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี เป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้าง
ขวางในฐานะพระนักคิด นักเขียน นักเทศน์ นักพัฒนาสังคม ผู้มีนามปากกาว่า “ว.วชิรเมธี” ท่าน
มีผลงานการประพันธ์หนังสือเชิงวิชาการ ต�ำรา ธรรมประยุกต์ และธรรมบรรยายมากกว่า ๒๐๐
เล่ม หลายเล่มได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอิตาลี ภาษา
สเปน ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาดัช ภาษาฝรั่งเศสเป็นต้นแต่เล่มที่สร้างชื่อและก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในวงการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีนัยส�ำคัญก็คือ ผลงานชุด “ธรรมะ
ติดปีก” ซึ่งประกอบด้วยผลงานธรรมประยุกต์ ๔ เล่ม คือ ธรรมะติดปีก ธรรมะดับร้อน ธรรมะ
สบายใจ และธรรมะบันดาล นอกจากผลงานทางวิชาการแล้ว ท่านยังมีผลงานด้านการบริหารใน
ฐานะทีเ่ ป็นผูก้ อ่ ตัง้ “ศูนย์วปิ สั สนาสากลไร่เชิญตะวัน” รมณียสถานส�ำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สู่ประชาคมโลก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒ สถาบันวิมุตตยาลัย เพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสูป่ ระชาคมโลก พ.ศ. ๒๕๕๑ มูลนิธวิ มิ ตุ ตยาลัย เพือ่ การศึกษา เผยแผ่ พัฒนาสังคม
และสันติภาพโลก พ.ศ. ๒๕๕๕ “มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์” สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อ
การพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์) อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้
สังกัดมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ สุชาดาสิกขาลัย (ธรรมสถานส�ำหรับสตรีบนวิถีแห่งธรรม) บนพื้นที่
๑๐๐ ไร่ คลอง ๑๔ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประธานมูลนิธิ Peace & Compassion
Foundation กรุงอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูจ้ ดั การโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
วัดครึง่ ใต้วทิ ยา ต�ำบลครึง่ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๖๐ - ปัจจุบนั และเป็นพระธรรม
ทูตพิเศษที่ได้รับอาราธนาให้เดินทางไปปาฐกถาธรรมและน�ำภาวนาทั้งในภูมิภาคเอเชียยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบันอีกทั้งเป็นผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตา
ธรรมของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ/UNHCR ด้วยผลงานเป็นที่ปรากฏ และ
คุณความดีเป็นที่ประจักษ์ ได้ท�ำให้รับเกียรติคุณและรางวัลที่องค์กรต่าง ๆ มีฉันทามติถวายแก่
พระเมธีวชิโรดม ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน พ.ศ.๒๕๔๗ มาจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
ได้รบั รางวัลจากต่างประเทศ (๑) รางวัลผูอ้ ปุ ถัมภ์สนั ติภาพและเมตตาธรรม/UNHCR PATRON จาก
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ (๒) รางวัลพระธรรมทูตผูม้ ผี ลงานดีเด่นระดับโลก
จากประธานาธิบดีศรีลังกา (๓) รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จาก มูลนิธิ Gusi Peace Prize
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัลพระราชทาน (๑) รางวัลพระราชทานผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน
เนือ่ งในวันเยาวชนแห่งชาติ จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั (๒) รางวัลพระราชทานเสา
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เสมาธรรมจักรทองค�ำจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (๓) รางวัลพระราชทานศาสตรเมธี จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (๔) รางวัลพระราชทานเสาอโศกผู้น�ำศีลธรรม จากพระเจ้าวรวง
ศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถและได้รบั ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (๑) พ.ศ.
๒๕๕๒ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศษ.ด.) จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัย แม่ฟา้ หลวง (๓) พ.ศ.
๒๕๕๔ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตตมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
(๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาการประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม (๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาเศรษฐศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (๖) พ.ศ.๒๕๖๒ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศษ.ด.) สาขาการสื่อสาร
สากล จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (๗) พ.ศ.๒๕๖๓ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย
วชิรเมธี) ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์พเิ ศษ
รายวิชาพุทธศาสนากับสันติภาพส�ำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรสันติศกึ ษาของมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์พเิ ศษ บัณฑิตวิทยาลัยและได้บริจาคทุนการศึกษา
แด่พระนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย และคณะพุทธศาสตร์ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
นับได้ว่า พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) เป็นพระเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาจริยศึกษา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูมงคลจันทโชติ (จันทร์ โชติโก)
อายุ ๙๒ พรรษา ๓๗

วิทยฐานะ น.ธ.ตรี, ป.๔
เจ้าอาวาสวัดน�้ำแป้งวนาราม
วัดน�้ำแป้งวนาราม ต�ำบลขุนควร อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา
เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดน�้ำแป้งวนารามและมีผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ ด้านการ
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐ รักษาการเจ้าอาวาสวัดน�ำ้ แป้งวนาราม พ.ศ. ๒๕๓๑ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส
วัดน�้ำแป้งวนาราม ด้านการศึกษาและศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นคณะกรรมการสอบธรรม
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สนามหลวง คณะสงฆ์อ�ำเภอปง สนามสอบวัดนาปรัง ต�ำบลนาปรัง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้จัดหาทุนทรัพย์
สร้างก�ำแพงโรงเรียนบ้านนาอ้อม ต�ำบลขุนควร อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา มอบปัจจัยค่ากระเบื้อง
และอุปกรณ์การก่อสร้างห้องน�ำ้ ห้องส้วม โรงเรียนบ้านน�ำ้ ปุก ต�ำบลขุนควร อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จดั หาทุนทรัพย์ปรับภูมทิ ศั น์ในโรงเรียนบ้านนาอ้อม ต�ำบลขุนควร อ�ำเภอปง จังหวัด
พะเยา ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและของรางวัลแก่โรงเรียนบ้านนาอ้อม วันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี
๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้จดั หาทุนอาหารกลางวัน ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดป่าคาใหม่
ต�ำบลควร อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับ
โรงเรียนบ้านน�ำ้ ปุก พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กบั โรงเรียนบ้านน�ำ้ ปุก
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์อ�ำเภอปง จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านนาอ้อม จ�ำนวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร
และเยาวชน ในจังหวัดพะเยา จ�ำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้มอบทุน
การศึกษาให้แก่โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จ�ำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ได้บริจาคเงิน
เพือ่ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ให้กบั โรงเรียนนาอ้อม จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
มอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนโรงเรียนนาปรังวิทยา จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมืน่ บาทถ้วน)
มอบปัจจัยบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนนาอ้อม จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
(สามหมืน่ บาทถ้วน) มอบทุนการศึกษาให้กบั พระภิกษุสามเณรวัดน�ำ้ แป้งวนารามทีส่ อบนักธรรมได้
เป็นประจ�ำทุกปี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนาปรังวิทยาต�ำบลนาปรัง อ�ำเภอปง
จังหวัดพะเยาเป็นประจ�ำทุกปี ด้านการเผยแผ่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาประจ�ำวัน
ธรรมสวนะแก่พุทธศาสนิกชนวัดน�้ำแป้งวนาราม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นกรรมการโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนคณะสงฆ์อ�ำเภอปง พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการคณะสงฆ์อ�ำเภอปง
ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ด้านสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก่อสร้างก�ำแพง
วัดด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของวัดน�ำ้ แป้งวนาราม จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กอ่ สร้างก�ำแพง
วัดด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของวัดน�ำ้ แป้งวนาราม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณหน้า
วัดน�้ำแป้งวนาราม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดและภายในวัดน�้ำแป้งวนาราม
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ก่อสร้างกุฏิสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก่อสร้างสร้างหอระฆัง จ�ำนวน ๑ หลัง พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ก่อสร้างสร้างอุโบสถ จ�ำนวน ๑ หลัง ได้ก่อสร้างศาลาประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาจันทร์
จ�ำนวน ๑ หลัง ได้ด�ำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดน�้ำแป้งวนารามก่ออิฐถือปูนสถาปัตยกรรมล้านนา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดำ� เนินการก่อสร้างศาลาปฏิบตั ธิ รรม “จันทโชติกศาลาศรัทธาสามัคคี” พ.ศ. ๒๕๖๐
ด�ำเนินการจัดสร้างพระเจดีย์วัดน�้ำแป้งวนาราม พ.ศ. ๒๕๖๑ มอบปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์
วัดธรรมิการาม ต�ำบลขุนควร อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา จ�ำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
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มอบปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเชียงทอง ต�ำบลท่าวังทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ�ำนวน
๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) มอบปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดดอกบัว ต�ำบลท่าวังทอง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จดั ซือ้ ทีด่ นิ
เพื่อเป็นที่ธรณีสงฆ์ จ�ำนวน ๒ ไร่ มอบปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดธรรมิการาม จังหวัดพะเยา
จ�ำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มอบปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเชียงทอง
จังหวัดพะเยา จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) มอบปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์วัด
ดอกบัว ต�ำบลท่าวังทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ�ำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดน�้ำแป้งวนาราม จ�ำนวน ๔๐ ไร่ มอบปัจจัยในการ
บูรณปฏิสงั ขรณ์วดั ธรรมิการาม จังหวัดพะเยา จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้านบาทถ้วน) มอบ
ปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดดอกบัว จังหวัดพะเยา จ�ำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
มอบปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเชียงทอง จังหวัดพะเยา จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) ด้านสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องครัว ให้กับกลุ่มแม่บ้าน บ้าน
น�ำ้ แป้ง ต�ำบลขุนควร อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ดำ� เนินการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ณ ฌาปนสถาน
บ้านน�้ำแป้ง, พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มอบเครื่องกันหนาวให้กับผู้สูงอายุบ้านน�้ำแป้ง จังหวัดพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๘ ได้จดั ตัง้ ผ้าป่าสมทบกองทุนผูส้ งู อายุบา้ นน�ำ้ แป้ง ต�ำบลขุนควร พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบถวายปัจจัย
กองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธของคณะสงฆ์ จังหวัดพะเยา จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) มอบเงินให้กับอ�ำเภอปงและกาชาดอ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นเงินจ�ำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐
บาท (สองล้านสีแ่ สนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบถวายปัจจัยกองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธของคณะ
สงฆ์อ�ำเภอปง จ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) มอบทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องช่วย
หายใจให้กับโรงพยาบาลปง อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นจ�ำนวนเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน) เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญา
บัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ “พระครูมงคลจันทโชติ”
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูมงคลจันทโชติ (จันทร์
โชติโก) ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น บริจาคเงิน จ�ำนวน
๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยาเป็นประจ�ำทุกปี อุปถัมภ์และส่งเสริมสนับสนุนในการด�ำเนินกิจการงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
นับได้วา่ พระครูมงคลจันทโชติ (จันทร์ โชติโก) เป็นพระเถระทีไ่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
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ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจริยศึกษา เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูสถิตจันทโชติ (หัสดี จนฺทโชโต)
อายุ ๗๐ พรรษา ๕๑

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๔
พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เจ้าคณะต�ำบลค่ายบกหวาน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภาร ต�ำบลค่ายบกหวาน เขต ๑
เลขที่ ๒๐๘ วัดโพธิสมภาร ต�ำบลค่ายบกหวาน เขต ๑ อ�ำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น เจ้าคณะต�ำบลค่ายบกหวาน เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภาร ต�ำบลค่าย
บกหวาน เขต ๑ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ สอนหนังสือ บรรยายธรรม และมีผลงานมากสรุปได้
ดังนี้ ด้านการปกครอง เป็นเจ้าคณะต�ำบลค่ายบกหวาน เขต ๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภาร ต�ำบล
ค่ายบกหวาน เขต ๑ พระอุปัชฌาย์ ด้านการศึกษาและศึกษาสงเคราะห์ ประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียนพระปริยตั ิ แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิสมภาร พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นครูสอนพระปริยตั ธิ รรม แผนก
ธรรม ส�ำนักศาสนศึกษาวัดพระประดิษฐ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๑ เป็นเจ้าส�ำนักศาสนศึกษาวัดพนา
สณฑ์ ต�ำบลหนองสองห้อง (ต�ำบลโพนสว่าง) พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๑ เป็นครูใหญ่ประจ�ำศาสนศึกษา
วัดพระประดิษฐ์ ต�ำบลค่ายบกหวาน เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๔๘ เป็นประธานหน่วยสอบธรรม
สนามหลวง วัดศิลาเขตอุดม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นเจ้าส�ำนักศาสนศึกษา วัดโพธิสมภาร ต�ำบลค่าย
บกหวาน เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๖๒ เป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียน จังหวัดหนองคาย
กลุ่มการศึกษาที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ เป็นเลขานุการกลุ่มการศึกษาที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต้นสังกัด กลุ่มการศึกษาที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ เป็น
ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ประจ�ำหน่วยสอบ วัดศิลาเขตอุดม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์การศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพธิสมภาร พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ เป็นคณะกรรมการกลุ่ม
เครือข่ายค่ายบกหวาน พ.ศ. ๒๕๕๓เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นประธานกรรมการบริหารจังหวัดบึงกาฬ กลุม่ ที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกรรมการผูท้ รง
คุณวุฒิ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ด้านการเผยแผ่
เป็นพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ ประจ�ำอ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น
พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการประจ�ำอ�ำเภอเมืองหนองคาย พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นประธานหน่วยอบรม
ประชาชนประจ�ำต�ำบลค่ายบกหวาน เขต ๑ วัดโพธิสมภาร เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับ
รางวัลบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในด้านการส่งเสริมการศึกษา แผนกสามัญศึกษา
เสาเสมาธรรมจักรทองค�ำ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ จากสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูสถิตจันทโชติ (หัสดี
จนฺทโชโต) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ถวายทุนการศึกษา
นิสิต วิทยาเขตหนองคาย จ�ำนวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นประจ�ำทุกปี ได้ถวายที่ดิน
โคกหนองพังร่วมกับชาวบ้านโพนตาล หมู่ที่ ๓ ต�ำบลค่ายบกหวาน อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย จ�ำนวน ๑๐๐ ไร่ เพือ่ ก่อตัง้ และสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ให้ความอุปถัมภ์ผ้าไตรจีวรบริจาคปัจจัยร่วมงานฉลองปริญญา และ
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ส่งเสริมสนับสนุน อุปถัมภ์กิจการงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นประธาน
กรรมการอุปถัมภ์ภตั ตาหาร และน�ำ้ ดืม่ แก่นสิ ติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทุกปี พ.ศ. ๒๕๔๖ บริจาคเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนบาทถ้วน) สร้างศาลาลานปฏิบัติธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ๒๕๔๗ บริจาคเงิน ๔๐๐,๐๐๐บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้าง
อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ๒๕๕๘
บริจาคเงิน ๑๙๙,๙๙๙ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้าง
อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
นับได้วา่ พระครูสถิตจันทโชติ (หัสดี จนฺทโชโต) เป็นพระเถระทีไ่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

แม่ชี ดร.ระเบียบ ถิรญาณี
อายุ ๕๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก พุทธบริหารการศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ/โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
๕๔/๑ หมู่ที่ ๑๑ ต�ำบลดูน อ�ำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ/โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
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มีประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษาแนวพุทธและมีผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ ด้านประสบการณ์
ท�ำงาน (๑) เป็นครูผู้สอน (๒) เป็นผู้บริหารสถานศึกษา (๓) เป็นผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา
ด้านสังคมและการศึกษา (๑) เป็นวิทยากรให้ความรู้อบรมครูผู้สอนด้านทักษะอาชีพ (๒) เป็น
วิทยากรอบรมประชาชนตามโครงการในพระราชด�ำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓) เป็น
วิทยากรพิเศษให้ความรู้ผู้น�ำชุมชน (ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ (๑) ท�ำ
คุณประโยชน์งานพระพุทธศาสนา (๒) ท�ำคุณประโยชน์ดา้ นจิตอาสา ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
และสาธารณูปการ (๑) เป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (๒) เป็ น วิ ท ยากรอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมโรงเรี ย นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (๓) เป็นวิทยากรอบรมปฏิบตั ธิ รรม ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ (๑) โล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการท�ำคุณประโยชน์ต่อสังคมและการศึกษามูลนิธิ
เพื่อแผ่นดิน ๒ ปี (๒) โล่รางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๓) โล่รางวัลเสาอโศก จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (๔) โล่รางวัลบุคคลดีเด่นของกระทรวงวัฒนธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แม่ชี ดร.ระเบียบ ถิรญาณี ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นคณะกรรมการงาน
มหกรรมโรงเรียนวิถพี ทุ ธ เป็นคณะกรรมการงานมาฆบูชา สมัชชา เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์ในการสร้างโรงทาน
ในงานประสาทปริญญาพระนิสิต/นิสิต เป็นผู้น�ำจิตอาสาด้านสาธารณประโยชน์ในงานพิธีของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น งานวิสาขบูชา เป็นต้น
นับได้ว่า แม่ชี ดร.ระเบียบ ถิรญาณี เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
อายุ ๗๙ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา วท.บ.(สุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ค.ม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พธ.ด.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ ท�ำคุณประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง มีความเชีย่ วชาญ
พิเศษด้านระเบียบวิธกี ารวิจยั การวัดและประเมินผล และสถิตศิ าสตร์ประยุกต์ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นข้าราชการบ�ำนาญ ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ได้เป็นผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่ง
แก่สังคม ประเทศชาติ ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน เป็นแบบอย่างของคนที่เป็นนักวิชาการ
ด�ำรงชีวิตที่ดีงาม เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
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เกี่ยวกับบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการสอน
ทั้งคนในองค์กรและคนนอกองค์กร โดยเฉพาะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้
ปลูกฝังการประยุกต์ใช้หลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิจัยและ
ผู้ที่สนใจ ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา ท่านเป็นนักวิชาการที่เป็นแบบอย่างโดยยึดหลักธรรม
ของพระพุทธเจ้าไปใช้ในการปฏิบัติงานและการด�ำเนินชีวิต ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
น้อมน�ำมาปฏิบัติ มีความรู้และความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์มาใช้
เพื่อการด�ำเนินชีวติ บ�ำเพ็ญบุญกิรยิ าวัตถุ คือ ทาน ศีล ภาวนาอย่างต่อเนือ่ ง อุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุ
สามเณรตามโอกาสต่าง ๆ พัฒนาตนด้วยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา มีกายกรรม วจีกรรม
และมโนกรรม ประกอบด้วยเมตตาเป็นทีป่ รากฏเป็นทีป่ ระจักษ์ เอือ้ เฟือ้ แบ่งปันแก่ผอู้ นื่ ด�ำเนินชีวติ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง ที่มีวิริยะอุตสาหะ สร้างสรรค์งานวิชาการเกี่ยวกับต�ำรา หนังสือ
และบทความวิชาการ เป็นจ�ำนวนมาก เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน, คู่มืออาจารย์, คู่มือ
การวิจัย : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS, ปทานุกรมการวิจัย, รวมบทความ : การวิจัย
การวัดและประเมินผล, เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการวิจัย, คู่มือการวิจัย :
การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์, สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย, ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์, ชุดการเรียน ชีวสถิติเพื่อการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข, นานาสาระ ฉบับที่ ๒,
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร, การท�ำวิจัย :
แนวคิด หลักการเชิงปฏิบัติ, และเป็นบรรณาธิการ ในรายงานบทความวิจัย : เสริมสร้างคุณภาพ
บริการโรงพยาบาลสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๖ ปี โรงพยาบาลพิจิตร ด้านผลงาน
วิจัยและงานวิจัย ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เฉพาะที่เป็นหัวหน้าโครงการมีประมาณ ๑๐๐ เรื่อง หลังปี
๒๕๕๕ มีผลงานที่พิมพ์เผยแพร่ และเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่องโดย
ท�ำเป็นคณะ เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทางสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก�ำลังกาย
ส�ำหรับพนักงานในสถานประกอบการ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพการสาธารณสุข
ของนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ และยังมีผลงานที่เผยแพร่เป็นเล่มอีกนับ ๑๐ เล่ม เช่น คุณภาพ
การบริการของโรงพยาบาลเกาะจันทร์ตามมุมมองของประชาชนทีร่ บั บริการในจังหวัดชลบุรี ความ
เชือ่ ด้านสุขภาพทีม่ ผี ลต่อการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีในครัวเรือนของประชาชนในอ�ำเภอ
โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน
อาศรมศิลป์ เป็นประธานคณะกรรมการคุม้ ครองการท�ำงานประจ�ำสถาบันอาศรมศิลป์ เป็นประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สาขาทางสังคมศาสตร์
และอื่น ๆ เป็น อ.ก.อ. วิสามัญเกี่ยวกับต�ำแหน่งวิชาการของส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการต�ำแหน่งวิชาการของสถาบันอาศรมศิลป์ เป็นกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นกรรมการคณะกรรมการ
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พิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นกรรมการคณะกรรมการต�ำแหน่งทางวิชาการ
วิทยาลัยปัตตานี ด้านงานบริการวิชาการ ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ เป็นกรรมการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ในสอง
มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง จ�ำนวน ๑๓ ครั้ง เช่น การพัฒนา
รูปแบการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคมระดับอ�ำเภอของเขตสุขภาพที่ ๗ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๒ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง ปี ๒๕๖๒ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคมของเทศกาลให้ผู้สูงอายุ
ในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
วิชาการ ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน เป็นจ�ำนวน ๒๒ ครั้ง ในหลาย
มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนครพนม
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาสตราจารย์บุญธรรม
กิจปรีดาบริสทุ ธิ์ ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผูท้ รง
คุณวุฒิ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรและผู้ทรง
คุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอาจารย์พเิ ศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
นับได้ว่า ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สยมพร ศิรินาวิน
อายุ ๗๑ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล) แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
Certificate in Pediatric Infectious Diseases (UTHSCD, Dallas, Texas)
Master of Medical Sciences (Clinical Epidemiology)
(Univ. Newcastle, NSW, Australia.)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง มีประสบการณ์และ
ผลงานมาก สรุปได้ดงั นี้ เป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๕๒)
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ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประธานคณะกรรมการ
หลักสูตร MD, PhD Program in Clinical Epidemiology หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็น (๑) ประธาน
คณะท�ำงาน “โครงการสุขภาพเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท” (๒) อนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการวางแผนขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษา ในคณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู
ประเทศด้านการศึกษา (๓) ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดล�ำปาง (๔)
ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน เขตที่ ๑ (๘ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน) ด้านเกีย่ วกับ
ประเทศชาติ เป็น (๑) ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
คณะกรรมการแห่งชาติดา้ นยา (๒) กรรมการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
๒๕๕๐) (๓) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�ำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๖ ปัจจุบนั ) ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา เป็น (๑) ผูบ้ ริจาคทีด่ นิ เพือ่ สร้างวัดให้กบั วัดสุขสวัสดิ์ ต�ำบล
พระบาท อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง (๒) เป็นผูบ้ ริจาคทรัพย์ในการสร้างอาคารหอประชุมคณะสงฆ์
จังหวัดล�ำปาง เกียรติคณ
ุ ทีไ่ ด้รบั เช่น (๑) รางวัลดีเด่น “ผูส้ นับสนุนงานกรมประชาสงเคราะห์ดเี ด่น
ปี ๒๕๔๒” จาก นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนงานกรม
ประชาสงเคราะห์ดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๔๒ จัดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (๒) รางวัล
“นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น” ประเภทนักบริหารวิชาการส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปี ๒๕๕๒ จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย (๓) “เข็ม
เกียรติคุณจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (พ.ศ. ๒๕๕๕)
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
สยมพร ศิรินาวิน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็น
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง เป็นผูถ้ วายทุนการศึกษานิสติ
วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์โครงการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐานประจ�ำปีของนิสติ วิทยาลัย
สงฆ์นครล�ำปาง เป็นผู้บริจาคโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง
นับได้วา่ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ สยมพร ศิรนิ าวิน เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาพุทธจิตวิทยา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาบาลี
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พันเอกชรินทร์ จุลคประดิษฐ์
อายุ ๖๕ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ม.ศ.๕) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร
อนุปริญญาประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ขณะเป็นสามเณร)
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี ๒๕๓๔ (รุ่นที่ ๓/๒๕๓๔)
อดีตอนุศาสนาจารย์ กองทัพบก อาจารย์พิเศษ มจร
อาจารย์พิเศษสอนและจัดสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปรียญธรรม ๗, ๘, ๙ ประโยค
เป็นมหาอุบาสกผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
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เป็นอาจารย์พิเศษสอนและจัดสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปรียญธรรม ๗ - ๘ - ๙ ประโยค
มีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้ ด้านการท�ำงาน ท่านเป็นข้าราชการนายทหารสัญญา
บัตร สายวิทยาการอนุศาสนาจารย์กองทัพบก ในต�ำแหน่งต่าง ๆ ตามล�ำดับ ดังนี้ เป็นพลทหารกอง
ประจ�ำการ สังกัดกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ฯ เป็นอนุศาสนาจารย์
กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นอนุศาสนาจารย์กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นอนุศาสนาจารย์
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เป็นอนุศาสนาจารย์กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็นหัวหน้า
แผนกวิ ช าการ กองอนุ ศ าสนาจารย์ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก เป็ น หั ว หน้ า แผนกก� ำ ลั ง พล
กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิค สถานีวิทยุกระจายเสียง
กองทัพบก (จัดรายการวิทยุสยามานุสติ และรายการแก่นสารชีวิต) เป็นหัวหน้าแผนกวิชาการและ
การศึกษากองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นอนุศาสนาจารย์กองทัพภาคที่ ๒ และ
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้ลาออกจากราชการก่อนเกษียณ ฯเข้าโครงการ ฯ เกี่ยวกับผลงาน
มีดังนี้ (๑) สอนวิชาการแต่งฉันท์ภาษาบาลี ชั้น ป.ธ. ๘ และวิชาแต่งไทย ชั้น ป.ธ. ๙ หลายส�ำนัก
เรียน เช่น ส�ำนักเรียนวัดบพิตรพิมุข, ส�ำนักเรียนวัดระฆัง, ส�ำนักเรียนวัดสร้อยทอง, ส�ำนักเรียน
วัดหัวล�ำโพง , วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม, วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี, วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี,
วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี, วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี และวัดบึง (พระอารามหลวง) นครราชสีมา
ฯลฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ – ๒๕๕๓ รวม ๒๘ ปี (๒) มีศิษย์ผู้ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ที่ยังด�ำรงสมณเพศอยู่
เป็นพระสังฆาธิการ ตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ถึง เจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าคณะภาค จ�ำนวนมาก
เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ จ�ำนวน ๗ รูป, ชั้นราช จ�ำนวน ๑๑ รูป, ชั้นสามัญ จ�ำนวน ๑๕ รูป รวม
๓๓ รูป และผู้ที่ลาสิกขาแล้ว รับราชการเป็นทหาร ต�ำรวจ พลเรือน และประกอบอาชีพส่วนตัวอีก
จ�ำนวนมาก เป็นศาสตราจารย์ จ�ำนวน ๑ ท่าน เป็นรองศาสตราจารย์ จ�ำนวน ๑ ท่าน เป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จำ� นวนมากโดยสรุปมีศษิ ย์ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาแล้วทัง้ บรรพชิตและคฤหัสถ์ทำ� งานรับใช้
พระพุทธศาสนา และชาติบา้ นเมืองอยูท่ วั่ ประเทศและต่างประเทศทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐและเอกชน
(๓) เป็นไวยาวัจกรวัดบึง (พระอารามหลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (๔) เป็นไวยาวัจกร
วัดกุดจิก (ที่ปรึกษา) ต�ำบลกุดจิก อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (๕) เป็นกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดบึงกิตติวทิ ยา วัดบึง (พระอารามหลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(๖) เป็นสมาชิกเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ด้านงานบุญบ�ำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ตอ่
ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ท่านอาจารย์สร้างบ้านพักส่วนตัวให้เป็นเสมือนวัด, ส�ำนักเรียน
พระปริยตั ธิ รรม ทัง้ แผนกธรรมและบาลี, โรงเรียน, ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรม, ทีป่ ระกอบพิธกี รรมทางศาสนา
และมหาวิทยาลัย มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดงั นี้ ด�ำเนินการสร้างอาคารสถานที่ ศาลาอเนกประสงค์ หลัง
ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๓ ชั้น (มีห้องใต้ดิน) ชั้นที่ ๓ เป็นศาสนสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีส่วนประกอบครบทุกประการ ศาลาอเนกประสงค์ หลังที่ ๒ ขนาด
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กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ชั้นเดียว เป็นที่จัดกิจกรรมทางศาสนา, เป็นที่ประกอบเลี้ยง, เป็นที่
ประชุมสัมมนา และจัดงานพิธีต่าง ๆ โรงครัว ห้องน�้ำ – ห้องสุขา ถังเก็บน�้ำฝนขนาดใหญ่ จ�ำนวน
๒ ถัง และซือ้ อุปกรณ์เครือ่ งมือ – เครือ่ งใช้ประจ�ำศูนย์ทกุ ประเภทมีครบทุกประการ เช่น พระพุทธรูป
ประจ�ำศาสนสถาน ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิว้ จ�ำนวน ๒ องค์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้ว (ลงรักปิดทอง) จ�ำนวน ๑ องค์ โต๊ะหมู่ชา จ�ำนวน ๕ ชุด อาสนสงฆ์
พร้อมตาลปัตรด้ามมุก จ�ำนวน ๑๒ ชุด พรมใหญ่, พรมเล็ก, อาสนะ พานใหญ่, พานเล็ก, เครื่องมือ
ประกอบพิธี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์การศึกษาครบชุด ที่นอน หมอน มุ้ง
(เสือ่ ผืน หมอนใบ) และผ้าห่มประมาณ ๒๐๐ ชุด หนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ จ�ำนวน ๕ ชุด หนังสือ
แบบเรียนหลักสูตรนักธรรม บาลี ครบทุกชั้น (โดยเฉพาะ ป.ธ. ๗ – ๘ – ๙) ห้องสมุดประจ�ำ
ศาสนสถาน ตลอดถึง อุปกรณ์เครื่องมือประกอบเลี้ยงในโรงครัว เช่น ภาชนะ ถ้วย โถ โอ ชาม ช้อน
จาน ฯลฯ (ใช้เลี้ยงแขกคนได้ประมาณ ๓๐๐ คน) โต๊ะใหญ่ โต๊ะเล็ก และเก้าอี้ประมาณ ๒๐๐ ตัว
กี๋มุกส�ำหรับพระเถระ จ�ำนวน ๑๐ ชุด เครื่องท�ำน�้ำร้อน – น�้ำเย็น เครื่องเสียง, แสตนด์พิธี, เวที –
ฉากประกอบพิธี รวมอุปกรณ์ทุกประเภท รวมราคาประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ด�ำเนินการจัด
โครงการและกิจกรรม ส�ำคัญคือ (๑) โครงการอบรมพิเศษบาลีก่อนสอบ ชั้นประโยค ป.ธ. ๖ – ๗
– ๘ – ๙ ด�ำเนินการแล้วจ�ำนวน ๒๒ รุ่น/ปี (รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๔๑ – รุ่นที่ ๒๒ ปี ๒๕๖๒) ระยะเวลา
ด�ำเนินการ รุ่นละ ๒ เดือน (ธ.ค. – ม.ค. ของทุกปี) มีพระสงฆ์นักเรียนจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึก
อบรม โดยเฉลี่ยรุ่นละประมาณ ๕๐ รูป (พระสงฆ์ทุกรูปมารับการฝึกอบรมเอง โดยเจ้าของบ้าน
ไม่ต้องนิมนต์) กิจกรรมที่จัด ถวายความรู้ทุกชั้นทุกวิชา, ถวายภัตตาหารเช้า – เพลทุกวัน พร้อม
น�ำ้ ปานะตลอดวัน, ถวายอุปกรณ์การศึกษา พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกตามสมควรแก่สมณบริโภค,
ถวายเสนาสนะที่พักอาศัย ฯลฯ ค่าใช้จ่าย รุ่นละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
มีพระสงฆ์สอบไล่ได้ชั้น ป.ธ. ๖ – ๗ – ๘ – ๙ แต่ละรุ่น/ปี เป็นจ�ำนวนมาก ตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน
มีศิษยานุศิษย์ที่ส�ำเร็จ ป.ธ. ๙ จากทั่วประเทศไม่ต�่ำกว่า ๓๐๐ รูป สรุปยอดผู้เข้ารับการอบรมบาลี
ก่อนสอบ ชัน้ ป.ธ. ๖ – ๙ ตัง้ แต่รนุ่ ที่ ๑/๒๕๔๑ ถึง รุน่ ที่ ๒๒/๒๕๖๒ รวม ๒๒ รุน่ รวมทัง้ สิน้ ๘๗๐ รูป
สอบได้ ป.ธ. ๖ จ�ำนวน ๒๘ รูป, ป.ธ. ๗ จ�ำนวน ๖๖ รูป, ป.ธ. ๘ จ�ำนวน ๑๔๘ รูป และ ป.ธ. ๙
จ�ำนวน ๙๐ รูป รวมทั้งสิ้น ๓๓๒ รูป (๒) โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมส�ำหรับเยาวชน
ด�ำเนินการแล้วจ�ำนวน ๗ รุ่น รุ่นละ ๓ วัน (นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจ�ำทุกปี) (๓) โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม
ด�ำเนินการตลอดทั้งปี มีทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม (๔) กิจกรรม
การบริการเครื่องอุปกรณ์ประกอบพิธี บริการให้ยืมฟรี อุปกรณ์เครื่องประกอบพิธีในงานพิธีต่าง ๆ
ทัง้ งานวัด งานราชการ และงานส่วนบุคคล และแต่ละโครงการและกิจกรรมทุกอย่างเป็นการท�ำบุญ
– บริการฟรีไม่มีค่าตอบแทน ด้วยผลงานเป็นประจักษ์ และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ จึงท�ำให้ได้รับ

38
เกียรติคุณและรางวัลมาก เช่น (๑)ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนาคหลวง
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๑ (๒) ได้รับ
พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ “ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย” (๓) ได้รบั พระราชทานรางวัลเสาเสมา
ธรรมจักร ผูท้ ำ� คุณประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนา สาขาส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๔๐ (๔) ได้รับพระราชทานรางวัลเหรียญกาชาดสมนาคุณ
ชั้นที่ ๑ (บริจาคโลหิตครบ ๑๐๐ ครั้ง) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ปี ๒๕๕๔ (๕) ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต (สูงสุด) ครบ ๑๐๘ ครั้ง จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปี๒๕๕๓ (๖)ได้รบั รางวัลข้าราชการผูม้ ผี ลการปฏิบตั งิ าน
ดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๔๖ (๗) ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ รัชตเกียรติคุณพุทธคุณูปการ
ผูท้ ำ� คุณประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนา จากรัฐสภาและสภาผูแ้ ทนราษฎร ปี ๒๕๕๒ (๘) ได้รบั ประทาน
รางวัลโล่เกียรติยศ “เปรียญธรรมดีเด่น แห่งประเทศไทย” จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปี ๒๕๔๖ (๘) ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “ชาวพุทธดีเด่นแห่งชาติ”
จากสภาชาวพุทธแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๔๙ (๙) ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ
“คนดีสังคมไทย” ปี ๒๕๕๓ จาก ฯพณฯ นายอ�ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี (๑๐) ได้รับรางวัล
“พระกินรี คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ปี ๒๕๕๕ (กรมประชาสัมพันธ์) จาก ฯพณฯ
พล.อ.อ.ก�ำธน สินธวานนท์ องคมนตรี (๑๑) ได้รับรางวัล “ระฆังทอง บุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๕”
สมัชชาผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สน.วท) จากสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ คณะผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช ฯ และจาก ฯพณฯ พล.อ.พิจติ ร กุลละวณิชย์
องคมนตรี (๑๒) ได้รับรางวัล “โล่เกียรติยศ” ประกาศเกียรติคุณ จากกองทัพบก ปี ๒๕๕๕ (๑๓)
ได้รับรางวัล“โล่เกียรติยศ” ประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายการ “อาสาตามหาคนดี” ปี ๒๕๕๘ (๑๔) ได้รับรางวัล “โล่เกียรติยศ” ประกาศเกียรติคุณ
ด้านการศาสนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ปี ๒๕๕๘ (๑๕) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
“ศิษย์เก่าดีเด่น” จากโรงเรียนบ้านโคกแขวน ต�ำบลพันดุง อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ปี ๒๕๕๙ (๑๖) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น” สาขาด้านการส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาและท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๕๙ (๑๗)
ได้รับรางวัล “โล่เกียรติยศ” ระดับนานาชาติ รางวัลบุคคลดี มีคุณธรรม ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล นครปฐม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๑๘) ได้
รับรางวัล “โล่เกียรติยศ” ระดับนานาชาติ รางวัลคชจักร ผูท้ ำ� คุณประโยชน์เผยแพร่พระพุทธศาสนา
ดีเด่น ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล นครปฐม เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๑๙) ได้รับรางวัล
“เพชรสยาม” ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พันเอกชรินทร์ จุลคประดิษฐ์
ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผูช้ ว่ ยเลขาธิการสมาคม
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ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวม ๒ สมัย (สมัยพลตรี ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์
เป็นนายกสมาคมฯ) เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อาจารย์พิเศษสอนวิชาบาลี ชั้น ม.ศ. ๔ - ๕ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๓๖ รวม ๑๑ ปี เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการแต่ง - แปลบาลี
ชั้นปีที่ ๑ ทุกคณะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๓๖ รวม ๑๑
ปี เขียนต�ำราเรียนรายวิชาการแต่ง - แปลบาลี เล่ม ๑ และ เล่ม ๒ ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นอนุกรรมการสรรหาบุคลากร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน
นับได้ว่า พันเอกชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ เป็นมหาอุบาสกผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาบาลี เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.ส�ำราญ ทองแพง
อายุ ๗๒ ปี

กศ.บ.(ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
M.Ed.(Ducational Administrative) M.S.U of Baroda, India
ร.ม.(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Ph.D.(Education) University of Indore, India
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๐
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็น
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รองผู้อ�ำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีประสบการณ์และผลงาน
มากสรุปได้ดังนี้ ด้านการท�ำงานรับราชการ ท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา ๒๕๖๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.
๒๕๔๕ - ๒๕๕๒) ทีป่ รึกษาระดับ ๑๐ ด้านการบริหารงานทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานอธิการบดี (ระดับ ๙) มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. ๒๕๓๙
- ๒๕๕๑) รั ก ษาการในต� ำ แหน่ ง รองอธิ ก ารดี ฝ ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
(๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒) รักษาราชการแทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๐) รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๓) รักษาการแทนผู้อ�ำนวย
การส�ำนักงานอธิการบดี และผูป้ ระสานงานกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร (๒๐ มกราคม ๒๕๕๑ – ๓๐
กันยายน ๒๕๕๒) รองผูอ้ ำ� นวยการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๓) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ..... ของสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ�ำมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒)
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/กรรมการบริหารงานบุคคล และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร (๒๐ มกราคม ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่
เดือน กันยายน ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารงานบุคคลประจ�ำ
มหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้ง ดร.ส�ำราญ ทองแพง ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด�ำเนินงาน
ในด้านต่างๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะด้านการศึกษาก็มีหลายต�ำแหน่ง เช่น คณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต ๑) ประธานกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา (เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต ๑) คณะกรรมการทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ (ทอมก.) คณะท�ำงานระบบ
บุคลากร ทอมก.กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการตรวจเยีย่ มการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ งั้
(Peer Visit) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายและติดตามการด�ำเนินงานวิทยาลัยการศึกษาต่อ
เนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
มหาวิทยาลัยพะเยา รองประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยกับ
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การแก้ปัญหาวิกฤตชาติ” และงานมหกรรม “ม.พะเยา รวมพลังสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน
๕ ธันวามหาราช ครั้งที่ ๒” มหาวิทยาลัยพะเยา ปี ๒๕๕๓ ประธานคณะกรรมการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการด�ำเนินการศึกษาการจัดระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียและจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดแนวทางการก�ำกับการบริหาร สัง่ การ และปฏิบตั กิ ารแทนอธิการบดี
คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ด้านการ
สอน ท่านเป็นอาจารย์สอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านงานวิจัย มีหลายเรื่องเป็นงานวิจัยร่วม เช่นเรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่าย
ต่ อ หั ว นั ก ศึ ก ษา : รายงานผลการศึ ก ษาฉบั บ สมบู ร ณ์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ภาควิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ เสนอส�ำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๔๑) เรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนา
เครือ่ งมือวิเคราะห์กลยุทธ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๑) เรื่อง การปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารนเรศวรพะเยา
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๑) เป็นงานวิจัย เรื่อง อนาคตภาพของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๙) วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ ๑๐ ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๐) ผลงานแต่งต�ำรา
หรือหนังสือ หนังสือการพัฒนาองค์การ ใช้ประกอบการสอนในวิชาการพัฒนาองค์การ หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยพะเยา งานบริการทางวิชาการ เป็น
วิทยากรบรรยาย เรือ่ ง การจัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการจัดท�ำแผนการขอตัง้ งบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี การจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรภายในมหาวิทยาลัย วิทยากรบรรยาย เรื่อง
เทคนิคการแก้ปญ
ั หาในการบริหารงาน ส�ำหรับคณะนิสติ ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น งานบริหารที่เคยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สรุปได้ดงั นี้ เป็นประธานกรรมการด�ำเนินการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พงึ รับ-พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบด�ำเนินการพัฒนาระบบงบประมาณ
พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ ให้สามารถด�ำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการและมีเป้าหมายในการปฏิรูประบบงบประมาณ
การเงิน การบัญชี รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบภายในให้แล้วเสร็จสามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
ได้ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด เป็นประธานกรรมการจัดท�ำต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย
ผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เช่น ได้รับ
เข็มเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๘ บุคคลดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ�ำปี ๒๕๓๙ บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจ�ำปี ๒๕๕๐ สาขาพัฒนาการศึกษา
ของส�ำนักพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
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ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.ส�ำราญ ทองแพง ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านงบประมาณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘-จนถึงปัจจุบัน ปริญญาตรี (ค.บ.)
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การบริหารอุดมศึกษา ส�ำหรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ สถาบัน AIE จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง การจัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การวิเคราะห์ความต้องการก�ำลังคนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เรือ่ ง การศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน จัดท�ำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในช่วง แผนฯ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ร่วมจัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วังน้อย ร่วมท�ำการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
นับได้วา่ ดร.ส�ำราญ ทองแพง เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายมุข โรจตระการ
อายุ ๑๐๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา กรุงเทพการบัญชี
ประธานกลุ่ม บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
เจ้าของ บมจ.กาญจนลาภ, หจก.โรจน์ไพศาล
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น ประธานกลุ่มบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จ�ำกัด(มหาชน) มีโรงงานผลิตในเครือบริษัท
๓ โรงงาน คือ บริษัท สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี่จ�ำกัด บริษัท สยามลูบริแคนท์ อินดัสทรี่ จ�ำกัด และ
บริษัทพรีเมีย ลูบริแค้นท์ จ�ำกัด เจ้าของ บมจ.กาญจนลาภ, หจก.โรจน์ไพศาล มีประสบการณ์และ
ผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จ�ำกัด(มหาชน) มีประวัติการก่อตั้งมา
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ยาวนานถึง ๕๑ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๔๙๘ จัดเป็นบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภทพาหนะและ
อุปกรณ์ ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ในประเทศไทย และเป็นผูบ้ กุ เบิกตลาดน�ำ้ มันเครือ่ ง แบตเตอรีร่ ถยนต์
และจาระบี ซึง่ หากเปรียบเทียบกับคนแล้ว ก็คงเป็นวัยแห่งความงอกงามสมบูรณ์ ผ่านประสบการณ์
ชีวิตมายาวนานทุกแง่มุม และประสบความส�ำเร็จ อย่างน่าภาคภูมิ ด้านสังคมและการศึกษา
นายมุข โรจตระการ บริหารงานและดูแลเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดียิ่งแล้ว ยังได้บ�ำเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมไว้มากมาย เช่น ก่อตั้งมูลนิธิโรจตระการ (RKF) เพื่อบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนกิจกรรม
ด้านต่างๆ เช่น ได้บริจาคทรัพย์สว่ นตัวมอบทุนการศึกษาปีละกว่า ๓ แสนบาท แก่นกั เรียน โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติวัดโบสถ์ อ�ำเภอมหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนช่วยเหลือผู้ยากไร้
โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือทุพพลภาพ ที่บุตรหลานไม่ดูแล บริจาคส่งเงินให้รายละ ๔๐๐ บาทต่อเดือน
ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สาธารณกุศลและสาธารณูปการ (๑) สร้างสถานีอนามัยที่ ต�ำบล
แก่งเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ครอบคลุมหลายหมู่บ้าน รวมประชากรกว่าหมื่นคน มีผู้เจ็บป่วย
มารักษา ๑๐๐ คน/วัน (๒) สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านน�้ำลัด อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
(๓) สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสบแปะ จังหวัดเชียงใหม่ (๔) สร้างอาคารเรียนโรงเรียนน�้ำตกแม่
กาง จังหวัดเชียงใหม่ (๕)สร้างอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนห้วงเปาเหนือจังหวัดเชียงใหม่ (๖) สร้าง
สถานพยาบาลผู้สูงอายุข้างโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ (๗) สร้างอาคารศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ธรรมศาลาโรจตระการ ที่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ (๙) บริจาคที่ดินจ�ำนวน
๒๖ ไร่เศษ พร้อมสร้างศาลาสามัคคีธรรม โรงครัว หอฉัน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อสร้างส�ำนัก
วิปสั สนาสติปฏั ฐาน ๔ (๑๐) ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนก่อสร้างอาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (๑๑) ร่วมบริจาคสร้าง โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๑๒) สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร กับศิริราชมูลนิธิ (๑๓) บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ
ถาวรวัตถุและบริจาคเงินท�ำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาอีกหลายวัด เช่น ร่วมสร้างอาคารโรงเรียน
วัดสุเมธ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมสร้างอุโบสถวัดพระเกิ้ด อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมท�ำบุญบูรณะซ่อมแซมหอฉัน วัดพระธาตุเขาเขียว จังหวัดเชียงราย ร่วมสร้างอาคารสัทธรรม
กุฏิกรรมฐาน หอฉัน ท�ำบุญค่าไฟฟ้า และท�ำบุญกฐินพระราชทาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ นอกจากการท�ำบุญบ�ำเพ็ญกุศล สร้างสาธารณะประโยชน์ดงั กล่าวแล้ว นายมุข โรจตระการ
ยังระดมเงินส่วนหนึ่งซึ่งปันมาจากการประกอบสัมมาชีพ น�ำไปสร้างสาธารณประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติและพุทธศาสนา ตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมา ด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณความดีเป็น
ที่ประจักษ์ และเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ คือ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ
จากกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ซึ่งบริจาคที่ดินให้กรมต�ำรวจ สร้างสถานที่ต�ำรวจนครบาล
คลองตัน พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับเกียรติบัตรแด่ผู้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย ฯพณฯ
ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเครื่องราช
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อิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อประเทศ
ชาติ ศาสนาและประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ พ่อดีเด่นประจ�ำปี
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายมุข โรจตระการ ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน ได้อุปถัมภ์
บริจาคปัจจัยร่วมงานฉลองงานพิธีประสาทปริญญา และส่งเสริมสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์กิจการ
งานต่าง ๆ ของวิทยาลัยสงฆ์พจิ ติ ร ด้วยดีเสมอมา พ.ศ. ๒๕๖๒ บริจาคการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พจิ ติ ร
(สร้างถนนเข้าอาคารเรียนและรอบอาคาร จ�ำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
นับได้ว่า นายมุข โรจตระการ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพือ่
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางพรรณี โชตมั่นคงสิน
อายุ ๘๔ ปี

ช�ำนาญพิเศษด้านภาษาจีน ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ
ประธานกรรมการ หจก.โรงงานผลิตภัณฑ์ยางไทยโบโต
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโบโตมหาชัย จ�ำกัด
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการ หจก. โรงงานผลิตภัณฑ์ยางไทยโบโต ประธานกรรมการ บริษัท
ไทยเอ็คมี่โพลีพลาสแพค จ�ำกัด, ประธานกรรมการ บี.ที. การทอ พรรณี การปัก, ประธานกรรมการ
ลิตเติ้ลโฮม อินทนนท์ รีสอร์ท ประธานชมรมไผ่หยก มีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้
ด้านการท�ำงาน ท่านเป็นนักบริหารงานธุรกิจอุตหาสกรรมด้วยความพากเพียร วิริยะอุตสาหะ
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จนเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานและเครือข่ายหลายบริษัทด้วยกัน แม้กระทั่งองค์กรการกุศลต่าง ๆ
ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีการศึกษาหรือจบการศึกษาด้านบริหารจากสถาบันใดเลย แต่ได้ท�ำงานประสานงาน
และผลิตงานได้อย่างมีคุณภาพและทรงคุณธรรม จนได้น�ำผลประโยชน์จากการท�ำงานมาบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชาติศาสนาเป็นเอนกอนันต์ นับได้ว่าเป็นผู้มีความเพียบพร้อมด้วยวิชชาคือความรู้
ที่สั่งสมด้วยประสบการณ์ และจรณะที่เพียบพร้อมด้วยความดีมีศีลธรรมและคุณธรรม ซึ่งเสียสละ
และบ�ำเพ็ญคุณประโยชน์ของตนและผู้อื่นอย่างสมบูรณ์ยิ่ง ด้านงานบุญบ�ำเพ็ญกุศลสาธารณ
ประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๕๐ ท่านได้บริจาคท�ำบุญ
ในบวรพระพุทธศาสนา และบริจาคทรัพย์ สร้างสาธารณประโยชน์และสาธารณูปการเป็นจ�ำนวน
มาก อาทิเช่น บริจาคทรัพย์สร้างศาลเจ้า เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท
ถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�ำบุญสมาคม ไว.ดับยู.ซี.เอ แห่งกรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๔,๘๐๐
บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�ำบุญมูลนิธิส่งเสริมธรรมและสารารณกุศล เป็น
จ�ำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�ำบุญวัดหมื่นพุทธเมตตา
คุณาราม จังหวัดเชียงราย เป็นจ�ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ให้กับ
สมาคมจีน เตี้ยอัน ในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) บริจาคทรัพย์สร้างพระอุโบสถวัดไตรยางค์วนาราม จังหวัดพิจิตร เป็นจ�ำนวนเงิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ในนามประธานชมรมไผ่หยกเพื่อการกุศล ทอด
ผ้าป่าสามัคคีงานเทกระจาด ณ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�ำบุญสถานวิปัสสนาคุณแม่สิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) บริจาคทรัพย์ให้แก่มูลนิธิศูนย์ศึกษาธรรมรวมใจพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี เป็นจ�ำนวนเงิน
๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ในฐานะประธานชมรมไผ่หยก ร่วม
อนุโมทนาในการสร้างวัดใหม่ เมืองคยา ประเทศอินเดีย เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๒๐๐ (หนึ่งล้าน
สองร้อยบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�ำบุญร่วมสร้างกุฎิสงฆ์วัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�ำบุญมูลนิธิราษฎร์มังกร
นุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์รว่ ม
ท�ำบุญมูลนิธิราษฎร์มังกรนุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับลูกๆ เป็นจ�ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ท�ำบุญให้สมาคมจีน เตี้ยอัน ในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เป็น
จ�ำนวนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ท�ำบุญกับมูลนิธิถาวรจิตฺตถา
วโร-วงศ์มาลัย วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมงานบ�ำเพ็ญกุศลศพพระพุทธวรญาณ อดีตเจ้าอาวาส
วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) บริจาค
ทรัพย์ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานพระราชทานครื่อง
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หมายทหารเสือ รุ่นที่ ๑๔ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ให้กบั โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อโครงการระดมน�้ำใจให้ตึกสงฆ์อาพาธ “สุจิตฺโต” เป็นจ�ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ท�ำบุญโครงการอบรมพระนักเทศน์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ร่วมท�ำบุญถวายภัตตาหาร
พระภิกษุสามเณรทีเ่ ข้ารับการอบรมบาลีกอ่ นสอบของคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง
เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ร่วมท�ำบุญโครงการปฏิบัติธรรมวัดประยุรวง
ศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท บริจาคทรัพย์ทำ� บุญโครงการอบรม
พระนักเทศน์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�ำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการอบรมบาลี
ก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สอง
หมื่ น บาทถ้ ว น) บริ จ าคทรั พ ย์ ร ่ ว มท� ำ บุ ญ โครงการปฏิ บั ติ ธ รรมวั ด ประยุ ร วงศาวาสวรวิ ห าร
กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท บริจาคทรัพย์ให้มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี จังหวัด
นครปฐม เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์รว่ มท�ำบุญมูลนิธริ าษฎร์
มังกรนุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร เพื่อกองทุนรักษาพยาบาลและเพื่อนการศึกษา เป็นจ�ำนวนเงิน
๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�ำบุญวัดโพธิ์แมนคุณาราม
กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�ำบุญร่วม
ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงพระอาทิตย์ วัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจ�ำนวนเงิน
๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ท�ำบุญให้สมาคมจีน เตี้ยอัน ในประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ท่าน
ได้บริจาคทรัพย์ท�ำบุญและสร้างสาธารณกุศลเป็นจ�ำนวนมาก อาทิเช่น พ.ศ. ๒๕๕๑ สร้างอาคาร
ห้องสมุด “พรรณี โชตมั่นคงสิน” โรงเรียนบ้านปงถ�้ำ ต�ำบลวังทอง อ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปาง
ใช้ทนุ ทรัพย์ จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารกุฎสิ งฆ์ วัดบ้านปงถ�ำ้ ต�ำบลวังทอง อ�ำเภอวังเหนือ
จังหวัดล�ำปาง ใช้ทุนทรัพย์ จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๒ บริจาคทรัพย์
ให้มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ (ช่งเต็กเซี่ยงตึ้ง) เป็นจ�ำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) บริจาคทรัพย์ทำ� บุญให้โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ท�ำบุญโครงการอบรมพระนักเทศน์วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้วน) บริจาคทรัพย์รว่ มท�ำบุญ
ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรทีเ่ ข้ารับการอบรมบาลีกอ่ นสอบของคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดต้นสน
จังหวัดอ่างทอง เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�ำบุญ
โครงการปฏิบัติธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
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(หนึ่ ง หมื่ น บาทถ้ ว น) พ.ศ. ๒๕๕๓ บริ จ าคทรั พ ย์ ร ่ ว มท� ำ บุ ญ มู ล นิ ธิ ร าษฎร์ มั ง กรนุ เ คราะห์
กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ทำ� บุญโครงการ
อบรมพระนักเทศน์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�ำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการอบรม
บาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�ำบุญโครงการปฏิบัติธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๔ บริจาคทรัพย์ท�ำบุญวัดโพธิ์แมน
คุณาราม กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์
ท�ำบุญสร้างพระพุทธรูปวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานคร ร่วมบริษทั ช่วยผูป้ ระสบอุทกภัย
ณ ศูนย์วดั ประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยบริจาคเงินและสิง่ ของคิดเป็นเงินประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ท�ำบุญโครงการอบรมพระนักเทศน์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้วน) บริจาคทรัพย์รว่ มท�ำบุญถวาย
ภัตตาหารพระภิกษุสามเณรทีเ่ ข้ารับการอบรมบาลีกอ่ นสอบของคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดต้นสน จังหวัด
อ่างทอง เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�ำบุญโครงการ
ปฏิบตั ธิ รรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ หมืน่
บาทถ้วน) บริจาคทรัพย์รว่ มท�ำบุญโครงการปฏิบตั ธิ รรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางพรรณี โชตมั่นคงสิน ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นางพรรณี โชตมั่นคงสิน เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

51

ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข
อายุ ๕๘ ปี

ส�ำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ ๖
ผู้อ�ำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ระดับสูง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านจิตวิทยา ด้านการเมือง
การปกครอง และเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดี โดยได้บ�ำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธ
ศาสนาและสังคมเป็นอเนกประการ เป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น
ผู้อ�ำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ระดับสูง ในอดีตเคยเป็นผู้อ�ำนวยการโครงการ
ส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษาเขือ่ นป่าสักชลสิทธิจ์ งั หวัดลพบุรี ผูอ้ ำ� นวยการโครงการก่อสร้าง ๑/๑๐ จังหวัด
ลพบุรี ผูอ้ ำ� นวยการโครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษา อ�ำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูอ้ ำ� นวยการ
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โครงการส่งน�้ำ และบ�ำรุงรักษาพระยาบรรลือ จังหวัดนนทบุรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทาน
ที่ ๕ จังหวัดอุดรธานี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี ได้ปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่ง
จนได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีเ่ ชิดชูยงิ่ ช้างเผือก ชัน้ ๑ ประถมาภรณ์ชา้ งเผือก
(ป.ช.)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข
ได้ให้การอุปถัมภ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
นับได้วา่ นายศักดิศ์ ริ ิ อยูส่ ขุ เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ
สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวชาติมา ตัณฑรัตน์
อายุ ๕๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
Bachelor of Fine Art สาขา Graphic Design
มหาวิทยาลัย St.John’s University of New York, USA
เจ้าของศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานบ้านทิพวรรณ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาจารย์บรรยายการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
เจ้าของศูนย์วปิ สั สนากัมมัฏฐานบ้านทิพวรรณ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และเป็นอาจารย์
บรรยายการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ ด้านการศึกษาและ
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การศึกษาสงเคราะห์ ได้ถวายชุดคอมพิวเตอร์ IMac พร้อม printer, scanner มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐
บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน) แก่วดั ผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา เพือ่ ใช้ในงานสือ่ สิง่ พิมพ์เกีย่ วกับโครงการ
ปฏิบัติธรรมของวัดผาณิตาราม ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นอาจารย์สอนการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานใน หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ๗ วัน ให้แก่หน่วยงานหรือ
องค์กรดังต่อไปนีค้ อื (๑) นักศึกษาแพทย์ศริ ริ าช จัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ปีละ ๒ ครัง้
(๒) นักศึกษาแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดโดยคณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปีละ ๑ ครั้ง
นอกจากนี้ ยังเป็นอาจารย์สอนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
และสันติสุข ๗ วัน และหลักสูตรเยาวชน ๕ วัน ให้แก่ บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี ปีละ ๓ ครั้ง
ทั้งยังเป็นอาจารย์ในโครงการปฏิบัติธรรมส�ำหรับข้าราชการ หลักสูตรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
๓ วัน ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ บ้านทิพวรรณ ปีละ ๑ ครัง้ ด้านสาธารณกุศลสงเคราะห์
(๑) เป็นเจ้าภาพระบบน�้ำประปาส�ำหรับพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม วัดนาหลวงอภิญญาเทสิตธรรม
อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ในนามครอบครัวตัณฑรัตน์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
(๒) ถวายทีด่ นิ จ�ำนวน ๔๘ ไร่ ในเขตพืน้ ทีห่ มู่ ๕ ต�ำบลหนองพลับ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
แด่ วัดนาหลวงอภิญญาเทสิตธรรม เพื่อสร้างเป็นวัดสาขา ปัจจุบันคือ ส�ำนักปฏิบัติธรรม ทิพย์อุดม
รัตน์ สาขาวัดนาหลวง (๓) เป็นเจ้าภาพกฐิน วัดนาหลวงอภิญญาเทสิตธรรม อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี ทุกปี ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (๔) เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างมหาธาตุเจดีย์
กับพระราชญาณวิสทุ ธิโสภณ (หลวงปูท่ อ่ น ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน ต�ำบลนาอ้อ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เลย จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (๕) เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาอเนกประสงค์,
โรงครัว และกุฏิสงฆ์ ให้แก่ส�ำนักปฏิบัติธรรมทิพย์อุดมรัตน์ (สาขาวัดนาหลวงอภิญญาเทสิตธรรม)
จ�ำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้านสองแสนบาทถ้วน) (๖) เป็นเจ้าภาพสร้างกุฏสิ งฆ์และอาคาร
ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิบุญญานุภาพ ต�ำบลแม่ปะ อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน
เงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้านสีแ่ สนบาทถ้วน) เกียรติคณ
ุ ทีไ่ ด้รบั คือ ได้รบั เกียรติบตั รเชิดชูเกียรติ
“ผู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม” จากห้างหุ้นส่วนสามัญบ้านขนมนันทวัน อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวชาติมา ตัณฑรัตน์
ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ
ในรายวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ แก่นิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ -ปัจจุบนั ได้ถวายความอุปถัมภ์ดา้ นค่าภัตตาหารทัง้ ช่วงเวลา
จัดการเรียนการสอน ทั้งช่วงเวลาในการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และถวายความ
อุปถัมภ์พิธีประสาทปริญญาของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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นับได้ว่า นางสาวชาติมา ตัณฑรัตน์ ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการควรแก่การยกย่อง
ประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏ
ไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางอิ่มพร หิมจันทร์
อายุ ๗๘ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ข้าราชการบ�ำนาญ
บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ ๖ ต�ำบลมะกรูด อ�ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น ข้าราชการบ�ำนาญ มีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้ที่ประสบความ
ส�ำเร็จในการปฏิบตั หิ น้าทีค่ รัง้ รับราชการครู โดยยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ต้อง
ชอบธรรมตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนา และหลั ก กฎหมาย วั ฒ นธรรม และประเพณี อั น ดี ง าม
ของบ้านเมือง ศรัทธาและยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน ด้านเกี่ยวกับสังคม
เป็นผูท้ ไี่ ด้ทำ� คุณประโยชน์ตอ่ สังคมได้อทุ ศิ ตนหลังจากเกษียณอายุราชการเพือ่ ช่วยเหลือชุมชนสังคม
ด้วยจิตอาสา ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์และก�ำลังกายในการร่วมกันบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการ
ทัง้ ระดับจังหวัดและระดับท้องถิน่ อย่างต่อเนือ่ ง ได้บริจาคทีด่ นิ ให้กบั โรงพยาบาลโคกโพธิ์ เพือ่ ท�ำการ
ขยายพืน้ ทีใ่ ช้สอยของโรงพยาบาล ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนปฏิบตั ติ นตาม
หลักค�ำสอนอย่างเคร่งครัด อุปถัมภ์บ�ำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการร่วมบริจาคทุนทรัพย์บ�ำรุง
วัดวาอารามต่าง ๆ ด้วยการเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์องค์กฐินทอดถวายวัดต่าง ๆ และร่วมทอดผ้าป่า
เป็นประจ�ำ บริจาคทุนทรัพย์ซ่อมแซมอาคารเสนาสนะให้กับวัดประจ�ำชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางอิ่มพร หิมจันทร์ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา แก่
พระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ปีละ ๕ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านค่าภัตตาหาร
เป็นประจ�ำทุกเดือน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และเป็นผู้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพจัดท�ำห้องประชุมพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ณ อาคารเรียนรวม ประจ�ำวิทยาลัยสงฆ์ปตั ตานี เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
นับได้ว่า นางอิ่มพร หิมจันทร์ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ
อายุ ๖๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.แอล.เค. พรีซิชั่น เวอร์ค (๑๙๗๖) จ�ำกัด
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอ.แอล.เค. พรีซชิ นั่ เวอร์ค (๑๖๗๖) จ�ำกัด กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท เอ.แอล.เค. แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี่ จ�ำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.แอล.เค. กรุ๊ป
(๒๐๑๕) จ�ำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.แอล.ที. พรีซิชั่น ทูลส์ จ�ำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท
เอ.แอล.ที. ทูลส์ จ�ำกัด มีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้ ได้ท�ำการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
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ความเจริญขององค์กรและบุคลากรสู่ความส�ำเร็จ ได้ท�ำการฝึกอบรมทักษะการท�ำงานของบุคคล
ในองค์กรให้เกิดความช�ำนาญได้ให้การช่วยเหลือบุคลากรและผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับองค์กรเมือ่ ได้รบั ความ
เดือดร้อน ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปกครอง การบริหาร การจัดการองค์กร บุคลากรควบคุม
ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามครรคลองธรรม ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นประธานอุปถัมภ์การสร้าง
โรงเรียนเด็กปฐมวัย (โรงเรียนการกุศล) วัดสลักป่าเก่า จังหวัดสงขลา เป็นผู้อุปถัมภ์และบริจาค
รถโรงเรียน ๑ คัน ให้กับโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ จังหวัดสงขลา บริจาครถตู้ ๑ คัน ถวายวัดชัยมงคล
จังหวัดสงขลา ด้านเกีย่ วกับประเทศชาติ เป็นผูส้ นับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สภากาชาดไทย
บริจาคทุนสงเคราะห์ทหารกล้า บริจาคโครงการ ๖๐ ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคช่วย
เหลือน�้ำท่วมกับกรมสรรพาวุธ ทหารบก สนับสนุนงานวันสถาปนา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรม
สรรพาวุธทหารบก เจ้าภาพโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา เป็น
ประธานการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและซื้อที่ดิน สร้างโรงครัวและถวายรถตู้ ๑ คัน ถวายวัดป่าพุทธ
ชินวงศ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการสร้างหอระฆัง ๔ ภาค วัดมโนธรรมาราม จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานการสร้างกุฏสิ งฆ์วดั สลักป่าเก่า จังหวัดสงขลา ซือ้ ทีด่ นิ และสร้างศาลาปฏิบตั ธิ รรมถวาย
ส�ำนักสงฆ์วิสุทธิญาณเมธี จังหวัดยโสธร สร้างกุฏิพระกัมมัฏฐานและโรงครัวถวายวัดธรรมามูล
วรวิหาร จังหวัดชัยนาท เป็นเจ้าภาพสร้างห้องเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์และพระพุทธ
ปฏิมากรวัด Sri Rathnaramaya, Ratmalana, Sri Lanka สร้างศาลาปฏิบัติธรรมและพระพุทธ
ปฏิมากรถวายวัด Siri sonuththara maha viharaya, Boralesgamuwa, Sri Lanka เป็นประธาน
การสร้างอุโบสถและสร้างพระประธานถวายวัดตางหน จังหวัดสงขลา บริจาคบ�ำรุงศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม
ธรรมโมลี จังหวัดนครราชสีมา ส�ำนักสงฆ์วิสุทธิญาณเมธี จังหวัดยโสธร มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
บริจาคสมทบทุนสร้างปราสาทนครหลวงจ�ำลอง วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กรุงเทพฯ สร้างพระ
ประธานถวายวัดห้วยทรายขาว จังหวัดพะเยา สร้างโรงครัวถวายคณะ ๔ วัดชนะสงคราม
ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ อุปถัมภ์ปจั จัยไทยทานถวายในการประชุมพระสังฆาธิการคณะภาค ๑๓
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพฯ สร้างพระพุทธปฏิมาประดิษฐานรอบพระมหาเจดีย์ถวาย
วัดบ้านแก่น จังหวัดล�ำปาง บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย
พุทธมณฑล นครปฐม เกียรติคณ
ุ ทีไ่ ด้รบั คือได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ เข็มเกียรติคณ
ุ จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรผู้ท�ำคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา ด้านผูป้ ระกอบอาชีพทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจ�ำปี ๒๕๕๗
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา
พระนิสิต เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านโครงการปฏิบัติธรรมประจ�ำปี เป็นผู้บริจาคบ�ำรุงค่าภัตตาหาร ค่าน�้ำ
ค่าไฟ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพุทธโฆส นครปฐม เดือน
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ละ ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถวายรถตู้เพื่อใช้ในกิจของมูลนิธิบาฬีศึกษาพุทธโฆส ๑ คัน
ราคา ๑,๒๗๘,๑๘๓ บาท(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) ร่วม
บริจาคตั้งมูลนิธิบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ�ำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) บริจาค
สมทบบ�ำรุงมูลนิธิบาฬีศึกษาพุทธโฆส บริจาคปัจจัยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อาคารเรียนโครงการขยาย
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จ�ำนวน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
นับได้ว่า นางภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสมบัติ อุไรธรากุล
อายุ ๖๕ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาตอนปลาย
ประธานผู้จัดการใหญ่ บริษัทสมบัติกลการ นครราชสีมา จ�ำกัด
ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสมบัติธานี จ�ำกัด
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสมบัติกลการ นครราชสีมา จ�ำกัด ประธาน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สมบัตธิ านี จ�ำกัด ประธานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สมบัตทิ รัพย์
ทวีจ�ำกัด ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสมบัติ โนเบิลแลนค์ จ�ำกัด ประธานกรรมการผู้
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จัดการใหญ่ บริษทั ทรายสยาม ๘๘๘ จ�ำกัด มีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดงั นี้ ด้านเกีย่ วข้อง
กับสังคม เป็น กรรมการโรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา กรรมการวัดศิรเิ ฉลียง อ�ำเภอ
ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กรรมการผูท้ รงคุณวุฒโิ รงเรียนการศึกษาพิเศษนครราชสีมา กรรมการมูลนิธิ
สถานสงเคราะห์บา้ นเมตตา กรรมการจัดตัง้ มูลนิธบิ า้ นนารีสวัสดิ์ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สภากาชาติไทย
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน กรรมการทีป่ รึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรนครราชสีมา กรรมการ
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา อาสาสมัครดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้านเกี่ยวกับ
ประเทศชาติ เป็น สมาชิกสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ รุน่ ที่ ๑ ผูช้ ำ� นาญการส�ำนักกรรมาธิการ
๓ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร กรรมการมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๖ กรรมการ
สงเคราะห์สถานพินจิ เด็กจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา ท่านเป็น
ผู้ขวนขวายในการกุศลโดยร่วมบริจาคเงินบ�ำรุงวัดในพระพุทธศาสนา ตลอดถึงอุปถัมภ์บ�ำรุงบูรณ
ปฏิสงั ขรณ์เสนาสนะแก่วดั ต่างๆ เป็นประจ�ำ สนับสนุนการบรรพชาอุปสมบทแก่กลุ บุตรเพือ่ บวชใน
พระพุทธศาสนาการสนับสนุนการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง ด้วยคุณความดีเป็นที่ประจักษ์และ
เกียรติคุณเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เช่น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็ม
กลัดเชิดชูเกียรติโดยเสด็จพระราชกุศลในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
จากการบริจาคสนับสนุน โครงการจัดการแสดงของคนพิการ เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ๗๒ พรรษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ลูกกตัญญูดีเด่น วันแม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๓ ของสภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๕
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช. พ.ศ. ๒๕๕๑
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสมบัติ อุไรธรากุล ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นประจ�ำทุกปีการศึกษา เป็น
ผูอ้ ปุ ถัมภ์อาหาร น�ำ้ ดืม่ ในการเข้าปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐานของนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ทุกปีการศึกษา สร้างอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริจาคเงิน
จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท) ในการถมดินสระน�้ำรอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
นับได้วา่ นายสมบัติ อุไรธรากุล เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

64

ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายปรีชา นิพนธ์พิทยา
อายุ ๗๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี College of San Diego
ข้าราชการบ�ำนาญ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
ข้าราชการบ�ำนาญ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นผู้มี
ประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดงั นี้ เป็นหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ระดับ ๙ ส�ำนักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นผู้ช�ำนาญการ
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ประจ�ำคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฏร (๒ สมัย) เป็นนายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่ง
ประเทศไทย (๒ สมัย) เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ต�ำบลนครชัยศรี อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นศิษย์นิเทศดีเด่นระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นข้าราชการดีเด่น
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๕
ได้รับพระราชทานรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เป็นต้น ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์
ได้รเิ ริม่ กิจกรรมเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมทางสังคม เป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป
เช่น ผู้ริเริ่มโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิกของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๓
สนับสนุนโดยศรีพนู ทรัพย์ เป็นผูร้ เิ ริม่ โครงการเรารักภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๓๒-๒๕๓๕ สนับสนุนโดย
มูลนิธหิ ลวงพ่อวัดไร่ขงิ เป็นผูร้ เิ ริม่ มิตใิ หม่การนิเทศการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลบริบทไทย ได้
ร่วมร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับของคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ผู้เสนอ
แนวคิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการทดสอบความรูแ้ ละการติดตามการคงสภาพ
ความเชี่ยวชาญตามวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบด�ำเนินการ เป็นผู้ริเริ่มโครงการคบคนแก่สร้างเมือง
เพือ่ น�ำภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาช่วยเหลือการศึกษาของส�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็น
ผู้ริเริ่มคลินิกหลักสูตรที่ส�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ส�ำหรับช่วยเหลือผู้บริหารและ
ครูที่ประสบปัญหาในการใช้หลักสูตรและบริการทางวิชาการ ซึ่งประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี ต่อมา
ได้พฒ
ั นาเป็นศูนย์วชิ าการจังหวัดทัว่ ประเทศ เป็นผูป้ ระสานประโยชน์นำ� สมาคมครู ผูป้ กครอง และ
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดดอนหวาย-บางกระทึก สนับสนุนการจัดตลาดน�ำ้ ดอนหวายให้เจริญรุง่ เรืองแบบ
ยัง่ ยืนจนถึงปัจจุบนั ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้บำ� เพ็ญประโยชน์สำ� หรับท�ำนุบำ� รุงพระพุทธ
ศาสนาทั่วไป โดยร่วมกับวัดไร่ขิง ด�ำเนินการจัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง และได้รับการแต่งตั้งเป็น
รองประธานมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนการศึกษาทั่วไป เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการ
ศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขงิ วิทยา ด�ำเนินงานโครงการเพชรหลวงพ่อวัดไร่ขงิ เป็นประธานสร้างพระอุโบสถ
หลังใหม่ของวัดกกตาล อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีวดั ท่าต�ำหนัก
พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นประธานทอดผ้าป่าวัดกกตาล พ.ศ. ๒๕๔๖ รายได้สร้างศาลาอเนกประสงค์
มูลค่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เป็นวิทยากรรับเชิญของส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ บรรยายในหัวข้อเรือ่ ง “มิตใิ หม่ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูค่ ณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล
บริบทพุทธ” เป็นวิทยากรของสถาบันพัฒนาผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง วิชาการ
บริหารงานวิชาการ แก่ผอู้ ำ� นวยการโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมทัว่ ประเทศ ด้านสาธารณกุศลสงเคราะห์
ได้บำ� เพ็ญประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมทัง้ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเป็นประธานด�ำเนินงาน
เป็นกรรมการ เช่น สร้างตึกพิเศษโรงพยาบาลนครปฐม และบริจาคเงินช่วยเหลือร่วมสร้างศาลา
ประชาคมวัดกกตาล สร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดดอนหวายและสาธารณกุศลทัว่ ไป เป็นผูน้ ำ� หรือผู้
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สนับสนุนจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้น�ำ
ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างในการผดุงไว้ซงึ่ สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยท์ เี่ ป็นรูปธรรมอย่าง
เป็นธรรมชาติ ด้วยคุณความดีเป็นที่ประจักษ์ และเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ คือ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง
ชัน้ สายสะพายสายที่ ๓ มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม., ได้รบั รางวัลพระราชทานอันดับ ๑ จากสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการประกวดสื่อการสอนของ
สมาคมสตรีอุดมศึกษา เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายปรีชา นิพนธ์พิทยา ได้
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารงานวิชาการ ถวายความรู้นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี (ตั้งแต่ยังเป็นหน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิง) ถวายทุนการศึกษานิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา
ศรีทวาราวดี จ�ำนวน ๖๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เป็นประจ�ำทุกปี เป็นกรรมการ
ระดมทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และร่วมบริจาคปัจจัยร่วมตั้งกองทุนสร้าง
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) และถวายความ
อุปถัมภ์พิธีประสาทปริญญาของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกปี
นับได้ว่า นายปรีชา นิพนธ์พิทยา ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการควรแก่การยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสมเกียรติ ถึกเจริญ
อายุ ๗๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี College of San Diego
ประธานโครงการฝันเป็นจริงเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่เมืองไทย มูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กรรมการอ�ำนวยการสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
เป็นประธานโครงการฝันเป็นจริงเพือ่ ช่วยเหลือคนพิการทีเ่ มืองไทย มูลนิธขิ าเทียม ในสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี, เป็นกรรมการอ�ำนวยการสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ มีประสบ
การณ์และผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ เป็นวิทยากรบรรยาย
ถวายความความรู้แก่นิสิต และถวายทุนการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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โดยตลอด ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมไทย แห่งซานดิเอโก้ เคาน์ตี้ และ
เป็นกรรมการอ�ำนวยการสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นผู้เริ่มก่อตั้งวัดพุทธจักรมงคล
รัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด้ เป็นประธานทอดจัดงานสงกรานต์วัดไทยลอสแองเจลีส เมืองนอร์ท
ฮอลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ถวายเงินจ�ำนวน $ 12,000 (หนึ่งหมื่นสองพันเหรียญสหรัฐ) เป็น
เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวนั ขึน้ ปีใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน จ�ำนวน $ 1,200 (หนึง่ พันสองร้อยเหรียญสหรัฐ) ร่วมบริจาคท�ำบุญ
เนือ่ งในวันปีใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นเงินจ�ำนวน $ 300 (สามร้อยเหรียญสหรัฐ) ร่วมบริจาคท�ำบุญเนื่องในงานวันมาฆบูชา วัดพระ
ธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคท�ำบุญ
เนื่องในงานวันวิสาขบูชา วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ด้านสาธารณกุศลสงเคราะห์ เป็นผูก้ อ่ ตัง้ โครงการฝันเป็นจริง และประธานโครงการ
ฝันเป็นจริง เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่เมืองไทย มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ด้วยคุณความดีเป็นที่ประจักษ์ และเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ คือ ได้รับ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
ประจ�ำปี ๒๕๖๒”
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสมเกียรติ ถึกเจริญ ได้
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้ถวายความอุปถัมภ์และอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระเถรานุเถระจาก
ประเทศไทย เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และเดินทางไปร่วมพิธี
ผูกพัทธสีมา และปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถ วัดนวมินทรราชูทิศ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
นอกจากนี้ ได้ถวายทุนการศึกษา เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร บริจาคเงินบ�ำรุงมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และถวายความอุปถัมภ์ พิธปี ระสาทปริญญาของพระนิสติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกปี
นับได้วา่ นายสมเกียรติ ถึกเจริญ เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คมประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่การ
ยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม
อายุ ๖๒ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วิทยาลัยป้องกันอาณาจักร รุ่น ๒๕๔๙
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.กรีนเพาเวอร์ปิโตเลียม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล
เป็นผู้เสียสละ มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา บ�ำเพ็ญคุณูปการแก่สังคมและ
ประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.กรีนเพาเวอร์
ปิโตเลียม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล มีประสบการณ์และผลงานมาก
พอสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในวิทยาเขตแพร่ เช่น โครงการ
กิจกรรม ด้านการบริหาร การเรียนการสอน การประชุมสัมมนาและโครงการต่าง ๆ เป็นผูส้ นับสนุน
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ส่งเสริมทุนการศึกษาพระภิกษุ - สามเณร นิสิต ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จัดหาทุนจัดชื้ออุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ประสานงานของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร
เรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จ�ำนวน ๓๐ ล้านบาท ประสาน
งานของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จ�ำนวน ๓๐ ล้านบาทเป็นต้น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นายสุชัย
พรชัยศักดิ์อุดม เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม และให้ทุนการศึกษาให้พระภิกษุและสามเณรได้เข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นประจ�ำทุกปี
และเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่
การยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์
มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายช�ำนาญ ประติมากรรม
อายุ ๕๕ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กรรมการผู้จัดการบริษัท ช. ปฏิมากรรม อินดัสตรี จ�ำกัด
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ช. ปฏิมากรรม อินดัสตรี จ�ำกัด ท่านมีประสบการณ์และผล
งาน สรุปได้ดังนี้ ด้านเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ มีประสบการณ์และผลงานประกอบด้วย (๑) อนุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง ขนาดเท่าครึง่ ของพระองค์จริง ประดิษฐาน ณ อ�ำเภอ พนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี แล้วเสร็จปี พ.ศ.๒๕๔๔ (๒) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ ๑
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(พระยาลิไท) ขนาดสองเท่าของพระองค์จริงประดิษฐาน ณ บริเวณหนองช้าง ต�ำบลศรีสัชนาลัย
อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เสร็จปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (๓) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหา
ธรรมราชาธิราชที่ ๑ (พระยาลิไท)ขนาดเท่าครึง่ ของพระองค์จริงประดิษฐานในเขตจังหวัดพิษณุโลก
แล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๔๕, (๔) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท)
ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประดิษฐาน ณ กองก�ำกับการต�ำรวจตระวนชายแดนที่ ๔๔
จังหวัดยะลา แล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (๕) อนุสาวรีย์ท้าวศรีสุนทร (ท่านหญิงมุก) ขนาดหนึ่งเท่า
ครึ่งขององค์จริง ติดตั้ง ณ กองก�ำกับการ ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายท่านมุก จังหวัดสงขลา
แล้วเสร็จ ปีพ.ศ. ๒๕๔๕ (๖) อนุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ขนาดหนึ่ง
เท่าครึ่งของพระองค์จริงติดตั้ง ณ บริเวณที่ว่าการอ�ำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.
๒๕๔๖ (๗) อนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช) เป็นรูปราษฎร ๖ คน ติดตั้ง ณ บริเวณหน้าที่
ว่าการอ�ำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�ำภู แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (๘) พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง
ประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดก�ำแพงเพชร แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (๙) พระบรม
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรพร้อมแท่นฐานขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริงประดิษฐาน ณ
บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการทหารสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จปี พ.ศ.
๒๕๔๗ (๑๐) พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของ
พระองค์จริงพร้อมพานพุม่ จ�ำนวน ๑ คู่ ประดิษฐาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
จังหวัดพิษณุโลกแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (๑๑) พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช ขนาดความสูง ๑๗๕
เมตร หล่อด้วยเนื้อบรอนซ์นอก ประดิษฐาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์อุทยานราชภักดิ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีประสบการณ์และผลงานประกอบด้วย
(๑) เจ้าแม่กวนอิม ภาคพันมือ (เนือ้ ทองเหลืองพ่นสีทอง) ขนาดกว้าง ๑๐๙ นิว้ สูง ๖ เมตร น�ำ้ หนัก๘
ตัน ติดตั้ง ณ วัดวง ต�ำบลหัวตะพาน อ�ำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) พระหลวงพ่อทวดพระนามาภิไธย สก. ขนาดความกว้างหน้าตัก ๑๐ เมตร ความสูงประมาณ
๑๑ เมตร น�้ำหนักโดยประมาณ ๔๐ ตัน (รมด�ำ) พร้อมแท่นประดิษฐาน ณ วัดห้วยมงคล ต�ำบลทับ
ใต้อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (๓) พระพุทธนวล้านตื้อเชียงแสน
สี่แผ่นดินเฉลิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ขนาดหน้าตัก
กว้าง ๙ เมตร สูง ๑๕ เมตร ประดิษฐานอยู่บนเรือกุศลธรรมรูปแบบล้านนาโบราณ ขนาดกว้าง ๒๘
เมตร ยาว ๗๒ เมตร ณ สามเหลี่ยมทองค�ำ จังหวัดเชียงรายแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (๔) พระพุทธ
รูปขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร ๙ เซนติเมตร ณ ประเทศอินเดีย แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
(๔) พระพุทธมหานวมินทร์ศากยะมุนี ศรีวิเศษชัยชาญ ขนาดหน้าตัก ๖ เมตร สูง ๙๕ เมตร
หล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวัดม่วง จังหวัดอ่างทอง แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (๕) สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) ขนาดสูง ๒๖ เมตร ติดตั้ง ณ วัดโบสถ์ อ�ำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (๖) บุษบกประดิษฐานพระพุทธนวราชบพิตร ณ กองบัญชาการ
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ทหารสูงสุด แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (๗) พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ เมตร
สูง ๗๙ เมตร ตั้งอยู่ที่ วัดห้วยปลากั้งต�ำบลริมกก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (๘) พระพุทธโสธร
ปูนปั้น ขนาดหน้าตักองค์พระ กว้าง ๑๖ เมตร และมีความสูง รวมฐาน โดยนับความสูงจากพื้น
สูอ่ ากาศที่ ๓๗ เมตร ฐานกว้าง ๒๔ เมตร ท�ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมแท่นประดิษฐานวัดโบสถ์
อ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (๙) พระเชียงแสนขนาดหน้าตัก ๔๕ เมตร ความสูง ๘ เมตร
ปั้นด้วยปูนซีเมนต์เคลือบด้วยโลหะทองแดง ตั้งอยู่ ณ วัดเขาวงพระจันทร์ ต�ำบลห้วยโปง อ�ำเภอ
โคกส�ำโรง จังหวัดลพบุรี (๑๐) พระปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตัก ๑๙ เมตร ความสูง ๓๔ เมตร
ปั้นด้วยปูนซีเมนต์ ตั้งอยู่ส�ำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี (๑๑) พระสิงห์ ๑ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒o.๙ เมตร สูง ๓๐๙ เมตร ณ พุทธมณฑลสมโภช
๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย บ้านตันง้าว ต�ำบลบัวสลี อ�ำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (๑๒) พระเก้าหน้า ขนาด
หน้าตัก ๕ เมตร ความสูง ๑๐ เมตร หล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดิษฐาน จังหวัดยโสธร
(๑๓) พระพุทธปางมารวิชัย (สมัยสุโขทัย) ขนาดหน้าตัก ๑๘ เมตร ความสูงประมาณ ๒๗ เมตรหล่อ
ด้วยโลหะทองเหลืองประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยคุณความดีเป็น
ที่ประจักษ์ และเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ คือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความ
ช�ำนาญในศาสตร์คติชนวิทยา ในสาขาวิชา การสร้างประติมากรรมและพุทธศิลป์ (โรงเรียน
เทพนพรัตน์วิทยา) จากนายประการ ณ สงขลา ประธานสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายช�ำนาญ ประติมากรรม ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาให้
กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้าน
ภัตตาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค์ เป็นผูบ้ ริจาคปัจจัยให้กบั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
นับได้วา่ นายช�ำนาญ ประติมากรรม เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางวิไลตา จันทนพิมพ์
อายุ ๖๙ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ม.ศ. ๕)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต ๗
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต ๗ อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น มีประสบการณ์และผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐ ได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นผูใ้ หญ่บา้ น หมูท่ ี่ ๘ บ้านหนองหิน ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และปีพ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๖๓ ได้รบั เลือกตัง้ เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ส.อบจ.) เขต ๗ อ�ำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็นจิตอาสาพระราชทาน ในจังหวัด
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ขอนแก่น บริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคเงินร่วมสมทบมูลนิธิ พ.อ.ส.ว. เป็นประจ�ำทุกปี บริจาคเงินร่วมสมทบ
ทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประจ�ำทุกปี และบริจาคเงินไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่องค์การยูนิเชฟ
แห่งประเทศไทย เป็นประจ�ำทุกปี ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นอุบาสิกาผู้มีศรัทธายึดมั่นใน
บวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก มีอุปนิสัยชอบท�ำบุญเป็นประจ�ำ เช่น วัดสวรรค์วนาราม
บ้านหนองหิน ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, วัดป่าเทพนิมิต บ้านหนองกุง
ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และชอบท�ำบุญกับทุกวัด โดยไม่เลือกนิกายศาสนา
มีโอกาสเมื่อใดจะท�ำทันทีแต่จะถือเอาวัดสวรรค์วนาราม บ้านหนองหิน ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวัดหลักของครอบครัว เมื่อวัดนี้มีงานอะไรจะมาร่วมงานเป็นประจ�ำ
เมือ่ สุขภาพไม่อำ� นวยก็มอบหมายให้ลกู หลานมาร่วมงานแทน ถือว่าเป็นอุบาสิกาวัดสวรรค์วนาราม
โดยแท้จริง เป็นผูป้ ระพฤติปฏิบตั ติ ามแนวพระพุทธศาสนา หลักเบญจศีล-เบญจธรรมอย่างเคร่งครัด
และเป็นผู้ชักชวนอุบาสกอุบาสิกาชาวต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เข้าปฏิบัติ
ธรรมร่วมกับคณะสงฆ์จงั หวัดขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น ณ พุทธมณฑลอีสาน ต�ำบลศิลา อ�ำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๓ เป็นคณะกรรมการร่วมสร้างและ
พัฒนาส่งเสริมพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เขต ๗ อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีสามีเป็นนายกเทศบาลเมืองศิลา ซึ่งเป็น
สถานที่ตั้งพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ด้วยคุณความดีเป็นที่ประจักษ์ และเกียรติคุณเป็นที่
ปรากฏ ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ เช่น (๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น จากสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่
บ้านดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับ
คัดเลือกเป็นผู้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ พระศาสนา (๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ในพิธแี สดงมุทติ าจิต และพิธซี อ้ มรับปริญญาบัตร ประจ�ำปี ๒๕๖๓ จากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางวิไลตา จันทนพิมพ์ ได้สง่
เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผูม้ อบ
ถวายทุนการศึกษานิสิต เป็นจ�ำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน),
ร่วมบริจาคปัจจัยก่อสร้างสถานีวทิ ยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M. 101.75 MHz. เป็นจ�ำนวน
เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมืน่ บาทถ้วน), บริจาคปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เป็นจ�ำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน), บริจาค
ปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างอาคารห้องสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
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เป็นจ�ำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน), บริจาคค่าภัตตาหารเพลโครงการอิ่มบุญ
วันละ ๕๐ รูป เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน), บริจาคปัจจัยสร้างห้องรับรอง
พระเถระ ๑ ห้อง อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน), บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นจ�ำนวนเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน), บริจาคปัจจัยสมทบกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ทุกปี ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐
บาท (สองแสนแปดหมืน่ บาทถ้วน), บริจาคปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างศูนย์การเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนา
สารสนเทศอินโดจีน เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน), และบริจาคปัจจัย
สนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวน
เงิน ๑,๒๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
นับได้ว่า นางวิไลตา จันทนพิมพ์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย จึ ง มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ ม อบปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช า
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต
อายุ ๔๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลอง ๖)
ผู้อ�ำนวยการภาคอาวุโส ภาคน�ำทอง ๔๖๐
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายทัพจันทรา ๑๗
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น ผู้อ�ำนวยการภาคอาวุโส ภาคน�ำทอง ๔๖๐ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายทัพจันทรา ๑๗ มี
ประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดงั นี้ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรูแ้ ก่สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต่าง ๆ เกีย่ วกับบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในการสอนทั้งคนในองค์กรและคนนอกองค์กร และได้ปลูกฝังการเป็นชาวพุทธและท�ำหน้าที่ของ
ชาวพุทธเพื่อยึดอายุพระพุทธศาสนาออกไปให้ยาวนานที่สุด ตลอดระยะเวลา ๑๐ ที่ผ่านมา
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นายสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต ยังได้ถวายปัจจัยและได้บอกบุญไปยังมหาชนให้ได้รว่ มบุญในแดนพระพุทธ
ภูมิ ประเทศอินเดีย ซึง่ ท�ำให้นายสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต เป็นทีร่ จู้ กั ของมหาชนในองค์กรและนอกองค์กร
ว่าเป็นผูบ้ ริหารทีย่ ดึ หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการปฏิบตั งิ านและการด�ำเนินชีวติ ศึกษา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา น้อมน�ำมาปฏิบัติ ท�ำหน้าที่เผยแผ่ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าและ
ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา มีความรู้และความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
ประยุกต์มาเพื่อการด�ำเนินชีวิต บ�ำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ คือ ทาน ศีล ภาวนาอย่างต่อเนื่อง บริจาค
ทรัพย์เป็นจ�ำนวนมาก เพื่ออุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุสามเณร เช่น บริจาคเงินบ�ำรุงโรงพยาบาลสงฆ์
ทุก ๆ เดือน นานหลายปี ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ตามวัดต่าง ๆ เป็นระยะเวลาหลายปี
อุปัฏฐากพระสุปฏิปันโน ในการเดินทางไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศตลอดมา ได้จาริกไปแสวงบุญในประเทศอินเดียตลอดทุกปี เป็นระยะเวลา ๙ ปีในสังเวชนีย
สถานและได้รว่ มซือ้ ทีด่ นิ ร่วมสร้างศาสนสถาน ในดินแดนพุทธภูมิ ได้มโี อกาสร่วมบุญส่งค่าเล่าเรียน
แด่พระภิกษุสงฆ์ ในแดนพุทธภูมิ ตลอดมา ในด้านการสร้างศาสนวัตถุและศาสนสถานในวัดต่าง ๆ
ในประเทศไทย พัฒนาตนด้วยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา มีกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม ประกอบด้วยเมตตาเป็นทีป่ รากฏเป็นทีป่ ระจักษ์ เอือ้ เฟือ้ แบ่งปันแก่ผอู้ นื่ ด�ำเนินชีวติ เป็น
แบบอย่างที่ดแี ก่ประชาชนทัว่ ไป ด้วยผลงานทีม่ ีคณ
ุ ูปการอย่างยิง่ แก่สงั คม ประเทศชาติ พระพุทธ
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปรากฏเป็นทีป่ ระจักษ์ดงั กล่าวมา ท�ำให้ได้รบั การยกย่องเชิดชู
ประกาศเกียรติคุณ เช่น ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพนั ปีหลวง (ในรัชกาลที่ ๙) ได้รบั พระราชทานเหรียญทีร่ ะลึก ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เพื่อรับพระราชทานเหรียญที่ระลึก ได้เข้าเฝ้า
รับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพือ่ รับพระราชทานเหรียญทีร่ ะลึก
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต
ได้ท�ำคุณประโยชน์มากให้มหาวิทยาลัย อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย
ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นายสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายรังษีพรหม ปริยัติ
อายุ ๔๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท รังสีพรหม คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท รังสีพรหม คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด นายรังสีพรหม
ปริยัติ มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ (๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ ร่วมเป็นจ้าภาพสร้างสถานปฏิบัติ
ธรรมและสังเวชนียสถาน สถานที่ พุทธสถานลพบุรศี รีสวุ รรณภูมิ ๑๖๙ หมู่ ๙ ต�ำบลห้วยโป่ง อ�ำเภอ
โคกส�ำโรง จังหวัดลพบุรี ถวายปัจจัย จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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ร่วมเป็นเจ้าภาพเสาเข็มสร้างอาคารปฏิบัติธรรม สถานที่ อาคารปราสาทพระนครหลวง (จ�ำลอง) ๖
ชัน้ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ถวายปัจจัย
จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เจ้าภาพเครื่องไทยธรรม ถวายพระ
สงฆ์ร่วมพิธีสืบชะตาหลวง และ เททองหล่อพระเจ้า ๑๙ พระองค์ จ�ำนวน ๑๐๙ รูป สถานที่ วัดบ้าน
แก่น ต�ำบลนายาง อ�ำเภอสบปราบ จังหวัดล�ำปาง ถวายปัจจัย จ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสน
บาทถ้วน) (๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ�ำปี ๒๕๕๙ วัดบ้านแก่น ต�ำบล
นายาง อ�ำเภอสบปราบ จังหวัดล�ำปาง ถวายปัจจัย จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
(๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ เจ้าภาพห่มผ้าพระธาตุพนม ประจ�ำปี ๒๕๕๙ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ถนน
ชยางกูร ต�ำบลธาตุพนม อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ถวายปัจจัย จ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนบาทถ้วน) (๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าภาพเปลี่ยนผ้าครองสรีระ "ครูบาขาวปี" ประจ�ำปี ๒๕๖๐
วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต�ำบล ป่าไผ่ อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน ถวายปัจจัย จ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนบาทถ้วน) (๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมเป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์โฮงหลวงกัมมัฏฐาน ๑ ชั้น วัด
บ้านแก่น ต�ำบลนายาง อ�ำเภอสบปราบ จังหวัดล�ำปาง ถวายปัจจัย จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนบาทถ้วน) ๘) พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธวี างศิลาฤกษ์อาคารปฏิบตั ธิ รรม ๑ ชัน้ วัดบ้านด่าน
ต�ำบลอินทขิล อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถวายปัจจัย จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) (๙) พ.ศ. ๒๕๖o ร่วมเป็นจ้าภาพสร้างบันไดทางขึ้นพระธาตุสถานที่ วัดดอยบ้านอ้อ ต�ำบลแม่
กัวะ อ�ำเภอสบปราบ จังหวัดล�ำปาง ถวายปัจจัย จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) (๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐ วัดดอนหญ้านาง ต�ำบลดอนหญ้านาง อ�ำเภอภาษี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายปัจจัย จ�ำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (๑๑)
พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล โครงการอุปสมบท ๙๙o รูป อาคารโพธิญาณมหาวิชชา
ลัย พืน้ ที่ ๒๒ พุทธมณฑล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ถวายปัจจัย จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) (๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษา ประจ�ำปี ๒๕๖๐ วัดห้วย
ทรายขาว ต�ำบลห้วยแก้ว อ�ำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ถวายปัจจัย จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) (๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าภาพห่มผ้าพระธาตุพนม ประจ�ำปี ๒๕๖๐ วัดพระ
ธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ถวายปัจจัย จ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
(๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนศึกษานารี แขวง
วัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ถวายปัจจัย จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
(๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าภาพเปลี่ยนผ้ารองสรีระ "ครูบาขาวปี" ประจ�ำปี ๒๕๖๑ และจัดสร้าง หอพระ
เมรุ (สร้างใหม่ ถวายครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต�ำบลป่าไผ่ อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน
ถวายปัจจัย จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) (๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ ร่วมเป็นจ้าภาพพิธี
ฉลองบันไดพระธาตุดอยบ้านอ้อ วัดดอยบ้านอ้อ ต�ำบลแม่กวั ะ อ�ำเภอสบปราบ จังหวัดล�ำปาง ถวาย
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ปัจจัย จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) (๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าภาพถวาย "กระเบื้องปู
พื้น" พระอุโบสถ ๓ ชั้น ส�ำนักปฏิบัติธรรมพุทธภาวนา อ�ำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ถวาย
ปัจจัย จ�ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายรังสีพรหม ปริยัติ ได้
ท�ำคุณประโยชน์มากให้มหาวิทยาลัย อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วย
ดีเสมอมา เช่น ได้อปุ ถัมภ์บริจาคปัจจัยติดเครือ่ งปรับอากาศห้องเรียนวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี จ�ำนวน
เงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
นับได้วา่ นายรังสีพรหม ปริยตั ิ เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายอธิชาติ ชุมนานนท์
อายุ ๓๙ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทวีธาภิเศก
นักแสดง ผู้จัดรายการโทรทัศน์ ผู้จัดละคร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เป็นนักแสดง
ผู้จัดรายการโทรทัศน์ และผู้จัดละครที่มีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้ ด้านเกี่ยวกับ
สังคม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สร้างห้องเรียนและอาคาร
อเนกประสงค์แก่ชุมชนบนดอย ต�ำบลแม่ค่ะ อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการระดมทุน
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เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจ เตียง
ผู้ป่วย เป็นต้น ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน อาทิ.- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลอุดรธานี ได้บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ในเขตจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารตลอดมา และสร้างเครือข่ายกลุม่
จิตอาสาโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (เคลื่อนที่) เพื่อช่วยเหลือน้องแดนไกล รวมทั้งการ
ระดมทุนเพือ่ สร้างห้องสมุดโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ด้านเกีย่ วกับประเทศชาติ เป็น
พิธีกรรายการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ เทปพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่
๙ เป็นนักแสดงน�ำละครเพื่อเทิดพระเกียรติร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง “ดุจดวงประทีป” ได้ผลิตภาพยนตร์
เชิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่อง “เจิ้งเจา” และเป็นเจ้าภาพร่วมสมทุบการก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช “หอจดหมายเหตุฯ วัดบางเดื่อ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างแก่นักแสดงมีศรัทธามุ่งมั่นที่จะ
ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ได้บริจาคทรัพย์บูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุมรุกขนคร จังหวัดนครพนม
ได้ระดมทุนเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดนิมิตรโพธิญาณ อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
และได้จัดสร้างรูปวาดพญาพิงฆอัคคินทร์นาคราช และพญานาคินีศรีเวียงพิงค์ พญานาคที่ดูแล
พระธาตุดอยสุเทพตามต�ำนาน ครูบาศรีวชิ ยั เพือ่ น�ำมาให้ผคู้ นได้รว่ มบุญในการบูรณะพระธาตุดอย
สุเทพ ร่วมกับวัดโลกโมฬี เป็นผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และเป็นผู้บ�ำรุงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม จาการด�ำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ประชาชนทั่วไป ด้วยผลงานที่มีคุณูปการอย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าวมา ท�ำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ
จ�ำนวนมาก เช่น ได้รับรางวัลครอบครัวพุทธมามกะ ได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ นัก
แสดงละครโทรทัศน์ผใู้ ช้ภาษาไทยดีเด่น ได้รบั รางวัลโทรทัศน์ทองค�ำ นักแสดงน�ำชายดีเด่น จ�ำนวน
๒ ครั้ง ได้รับรางวัลพิฆเนศวร นักแสดงชายดีเด่นแห่งปี ๑ ครั้ง และได้รับรางวัลพิฆเนศวร นักแสดง
สมทบชายดีเด่นแห่งปี ๑ ครั้ง
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายอธิชาติ ชุมนานนท์ ได้
อุปถัมภ์และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาลัยสงฆ์นครพนมจัดขึ้น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์
นครพนมเป็นประจ�ำทุกปี เป็นเจ้าภาพสร้างห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
ระดมทุนสร้างรั้วรอบวิทยาลัยสงฆ์นครพนมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษามอบให้วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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นับได้วา่ นายอธิชาติ ชุมนานนท์ เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายไพศาล คุนผลิน
อายุ ๖๘ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ สหรัฐอเมริกา
กรรมการผู้อ�ำนวยการบริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่ง กรรมการผู้อ�ำนวยการ บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ท่านมีประสบการณ์
และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนาและประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นนิจ ท่านได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์และได้อุปถัมภ์พระพุทธ
ศาสนาด้วยก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังสติปัญญาและก�ำลังทรัพย์ของตนในการส่งเสริมและเผยแพร่
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พระพุทธศาสนา โดยการน�ำคณะฆราวาสที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้ร่วมอุปสมบท
และบวชเนกขัมมะ รวมทั้งไปศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม ดังนี้ ท่านได้
อุปสมบทและน�ำญาติและคณะร่วมอุปสมบทและบวชเนกขัมมะในพิธีบรรพชา-อุปสมบทและบวช
เนกขัมมะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
และงานฉลองมหามงคลพุทธารามหาราชชยันตี ครบ ๕๐ ปี จ�ำนวน ๘๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘
มีนาคม ๒๕๕๐ ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ท่านได้อปุ สมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธ
บูชา และถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดป่าพุทธ
คยา ประเทศอินเดีย และเป็นศาสนูปถัมภกถวายการอุปถัมภ์และร่วมทอดกฐินเพื่อจัดหากองทุน
ในการก่อสร้างหอพักพระนักศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยบานาราส ฮินดู เมืองพาราณสี และจัดหาทุน
สนับสนุนการศึกษาและเป็นค่าใช้จา่ ยในด้านภัตตาหารและคิลานเภสัช ท่านได้อปุ สมบทในโครงการ
บรรพชา - อุปสมบทพระนวกโพธิรุ่น ๑ จ�ำนวน ๑๐๘ รูป ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเปิดโอกาส
ให้ศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรมตามพุทธสถานที่ลุมพินี กบิลพัสดุ์ เทวทหะและรามคาม
โดยพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้น�ำคณะพุทธศาสนิกชนมอบ
เครื่องเล่นดนตรีให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า
รวมถึงอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาแด่นักเรียนจ�ำนวน ๖๕๐ คนในงานสมโภชและนมัสการ
พระบรมสารีริกธาตุ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่วัดไทยพุทธคยา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ท่านได้
จัดตั้งกองทุนศึกษาพระ เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์และหนังสือธรรมะเพื่อแจกจ่ายเป็น
ธรรมทานแก่ประชาชนทัว่ ไป นอกจากนี้ ได้เป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารเพล และปัจจัยส�ำหรับ
พระเณรทุกรูป ในโอกาสวันเกิด และวันพิเศษต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าภาพ
กัณฑ์เทศน์มหาชาติ รวมถึงการสร้างพระประธานในโบสถ์เพือ่ เป็นศูนย์กลางให้บรรพชิตมาประกอบ
ศาสนกิจ และร่วมกิจกรรมส�ำคัญทางพุทธศาสนา อาทิ เวียนเทียนในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา
เป็นต้น ด้านการสาธารณูปการ ท่านได้เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีอุปถัมภ์การก่อสร้างและท�ำนุ
บ�ำรุงวัดและศาสนสถานทั้งในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๐ - ๓๐ ปี อาทิ วัดพระธาตุ
สุโทน อ�ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วัดชัยเภรีย์ อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดกกม่วง อ�ำเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดเลียบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นเจ้าภาพก่อสร้างวัด
และศาสนสถานในต่างประเทศ อาทิ วัดชิงเหนือ สิบสองปันนา ประเทศจีน วัดไทยพุทธคยา วัดไทย
สารนาถและวัดไทยกุสินารา ประเทศอินเดีย และวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล นอกจากนี้ ท่านได้
มีจิตศรัทธาเดินทางไปประเทศเมียนมา เพื่อสร้างพระบัวเข็ม ชนะมาร บันดาลโชค และน�ำมาถวาย
วัดเทวราชกุญชร เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยประดิษฐานถาวรไว้ที่มณฑปจัตุรมุขวัดเทวราช
กุญชรให้สาธุชนได้สักการบูชา
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ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายไพศาล คุนผลิน ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้อุปถัมภ์อาหารและเครื่องดื่มการ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายทุนการศึกษา
พระนิสติ บริจาคทรัพย์รว่ มงานพิธปี ระสาทปริญญา ร่วมท�ำบุญบริจาคอาหารและน�ำ้ ดืม่ เข้าโรงครัว
ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นับได้ว่า นายไพศาล คุนผลิน เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพือ่
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางอรสา มณีรัตน์
อายุ ๕๘ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายการขาย บริษัท AIA จ�ำกัด
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายการขาย บริษัท AIA จ�ำกัด ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุป
ได้ดงั นี้ ด้านเกีย่ วกับสังคม เป็นผูส้ นับสนุนทุนกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนพุทธมามกะผูเ้ ยาว์
วัดปทุมคงคา เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนสอบธรรมศึกษาส�ำนักเรียนวัดปทุมคงคา
ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นกรรมการอุปถัมภ์พระอารามหลวงวัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้อุปถัมภ์โครงการอบรมยุวพุทธศาสนทายาทบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
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วัดปทุมคงคา เป็นผูบ้ ริจาคทรัพย์ในการบูรณปฏิสงั ขรณ์พระอารามวัดปทุมคงคา เป็นผูบ้ ริจาคทรัพย์
และเป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างตึกปฏิบัติธรรมวัดปทุมคงคา เป็นประธานทอดกฐิน ณ วัดกกม่วง
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้บริจาคทรัพย์ในการสร้างอุโบสถ ณ วัดหนองขวาง อ�ำเภอล�ำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้อุปถัมภ์โครงการการฝึกซ้อมอบรม และสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ณ วัด
สามพระยา เป็นผูน้ ำ� กฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร เป็นผูอ้ ญ
ั เชิญ
พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร เป็นผู้ร่วมท�ำบุญในดินแดนพุทธ
ภูมิ ๓ วัด ได้แก่ วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินารา และวัดไทยลุมพินี เข้าร่วมกิจกรรมในวันส�ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออก
พรรษา เป็นต้น และเป็นผู้บริจาคปัจจัยในการถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรในช่วงสถานการณ์
โควิด ๑๙ ด้วยคุณความดีเป็นทีป่ ระจักษ์ และเกียรติคณ
ุ เป็นทีป่ รากฏ ท�ำให้ได้รบั การยกย่องประกาศ
เกียรติคุณ คือ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จากส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” คนดีต้นแบบสังคม
แห่งปี จาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ได้รับ
รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่าง “สตรีดีเด่นแห่งปี” จากโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชันฯ ได้รับ
รางวัลบุคคลตัวอย่าง “คนดีศรีสยาม” จากโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน และสมัชชานักจัด
รายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางอรสา มณีรัตน์ ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาให้กับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์ในด้านภัตตาหารและเครือ่ งดืม่ ในกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้บริจาคปัจจัยในการปรับปรุงห้องท�ำงาน
คณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้บริจาคปัจจัยในการอุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้บริจาคปัจจัยในการอุปถัมภ์โครงการอบรม
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นผู้บริจาคปัจจัย
ในการสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นับได้ว่า นางอรสา มณีรัตน์ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง
อายุ ๔๙ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ Chitralada School, Bangkok
บธ.ม. (การจัดการ) Bangkok University,
ECC Japanese Language School, Tokyo, Japan
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญู
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญู ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้
ดังนี้ ด้านสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ ท่านมีความรูแ้ ละความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์
และการกู้ภัยเป็นอย่างดี ได้ท�ำงานกู้ภัยในเหตุการณ์ส�ำคัญมากมาย เช่น เครื่องบินสายการบินเลา
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ด้าแอร์ตก ที่จังหวัดสุพรรณบุรี, โรงแรมรอยัล พลาซ่าถล่ม จังหวัดนครราชสีมา, สึนามิในเขต
๗ จังหวัดภาคใต้ และภัยพิบัติมหาอุทกภัยทั้งภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ล่าสุด ปี ๒๕๖๒
อุทกภัยครัง้ ใหญ่ ๖ จังหวัดในภาคอีสาน ร่วมงานกับมูลนิธริ ว่ มกตัญญูออกแจกสิง่ ของเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ทั้งวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ร่วมสร้างและปฏิสังขรณ์วัด อุโบสถ
และศาลา สร้างอาคารเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้สถานที่ที่ยังขาดแคลนและ
สถานทีห่ า่ งไกลความเจริญ อีกทัง้ เป็นผูแ้ ทนมูลนิธริ ว่ มกตัญญูชว่ ยเหลือประเทศเพือ่ นบ้านทีป่ ระสบ
ภัยอีกเช่น มอบเงินบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแด่ประเทศอินโดนิเซีย จ�ำนวนเงิน ๓,๐๐,๐๐๐
บาท (สามล้านบาทถ้วน) ด้าน Certificate of Training (1) First Aid Training Course at
Narenthorn EMS Center, Rajavithi Hospital, Bangkok, THAILAND by The Service
d'Aide Me'dicale Urgente <SAMU>, France (2) Basic Disaster Life Support <BDLS> at
Rajavithi Hospital, Bangkok, THAILAND by American Medical Association <AMA> and
National Disaster Life Support Foundation <NDLSF> (3) Disaster and Incident Response
Management, The Emergency Care Safety Instutute <ECSI>, STANDARD FIRST AID,
CPR & AED, Chiang-Khong, Chiangrai Province, THAILAND by SIERRA International
Medical Training Solutions <SINGAPORE & THAILAND> (4) ICS Master Trainer Course
Under DDPM-US Forest Service Cooperation on ICS by USAID, USA (5) The EOC
Operations Course, DDPM Chai-Nat, Thailand by FEMA, USA (6) OSOCC Awareness
Course, UNITED NATIONS, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Geneva
(7) BSAFE Course, UNDSS, UNITED NATIONS Department of Safety and Security (8)
The Building a Better Response Course <BRR>, Humanitarian Academy at Harvard
by USAID, USA นอกจากนี้ นางสาวสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรืองยังได้เข้าร่วมประชุม, เสวนา หรือ
เข้าร่วมในการฝึกร่วมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ตัง้ แต่มี ค.ศ.2008-ค.ศ.2020 มีมากกว่า ๓๑
ครั้ง มีชื่อย่อของงานต่างๆ สรุปโดยสังเขปอาทิเช่น Participation Exercises / Conferences
(1) AMBEX 2008 Exhibition and Conference, London-Harrogate, The Harrogate
International Centre, Yorkshire, UNITED KINGDOM by The Embassy of United Kingdom
and the Recently-formed Ambulance Service Network <ASN> with the NHS
Confederation, United Kingdom. 22-27 June 2008 (2) The 6th Asian Conference
for Emergency Medicine 2011 <ACEM 2011> Emergency Medicine in Global Crisis:
Lean, Safe & Seamless, Ministry of Public Health, in Bangkok, THAILAND. 4-6 July
2011 (3) FTX Cobra Gold 2019, Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise
by The Royal Thai Armed Forces <RTARF> - U.S. Pacific Command <USPACOM> at
Disaster Relief Training Center, Chacheongsao, THAILAND. 15-20 February 2019 (4)
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ASEAN Humanitarian Civil-Military Coordination Workshop 2019 in Humanitarian
Assistance and Disaster Relief by Ministry of Defence, Kingdom of Thailand at Rama
Garden Hotel, Bangkok, THAILAND. 27-31 May 2019 (5) Integrated Disaster
Management Exercise 2019 <IDMEx 2019>: TSUNAMI by Ministry of Interior, DDPM
at Phuket, THAILAND. 1-7 July 2019 (6) The 2nd DMS ASEAN Medical Conference
2019 by Department of Medical Services, Ministry of Public Health at Chatrium
Hotel, Bangkok, THAILAND. 7-9 August 2019 (7) TTX Cobra Gold 2020, Humanitarian
Assistance and Disaster Relief Exercise by The Royal Thai Armed Forces <RTARF> U.S. Pacific Command <USPACOM> at Grand Riverside Hotel, Phitsanulok, THAILAND.
22-28 February 2020 (8) FTX Cobra Gold 2020, Humanitarian Assistance and
Disaster Relief Exercise by The Royal Thai Armed Forces <RTARF> - U.S. Pacific
Command <USPACOM> at Disaster Relief Training Center, Chacheongsao, THAILAND.
1-4 March 2020 (9) ASEAN Humanitarian Civil-Military Coordination Webinar 2020
in Humanitarian Assistance and Disaster Relief by Ministry of Defence, Bangkok,
THAILAND. 29 September 2020
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวสกาวรัตน์ สมสกุล
รุง่ เรืองได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นเจ้าภาพตัง้ โรง
ทานในนามมูลนิธริ ว่ มกตัญญู ในงานพิธปี ระสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และงานวันวิสาขบูชาโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจ�ำทุกปี และเป็น
ผูบ้ ริจาคปัจจัยในการสร้างอาคารสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน�้ำดื่มพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่ นางสาวสกาวรัตน์ สมสกุลรุง่ เรือง เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

93

ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายศิลา เยี่ย
อายุ ๕๑ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟูเจี้ยน มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน
ประธานกรรมการบริษัท ทีพีไอ เลเธอร์ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัททีพีไอ มาร์เก็ตเพลส จ�ำกัด
กรรมการบริหารทีพีไอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นประธานกรมการบริษัท ทีพีไอ เลเธอร์ จ�ำกัด ประธานกรรมการ บริษัททีพีไอ มาร์เก็ต
เพลส จ�ำกัด ประธานบริษัทเจแฟร์ บีทูบี จ�ำกัด และประธานบริษัท ไทย - ไชนิส กรุ๊ป เทคโนโลยี
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จ�ำกัด กรรมการบริหารทีพีไอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด ท่านมีประสบการณ์และ
ผลงาน สรุปได้ดงั นี้ นายศิลา เยีย่ เป็นผูบ้ ริหารงานภายในองค์กรทีด่ เี ยีย่ ม จึงเป็นทีร่ จู้ กั ของมหาชน
ในองค์กรและนอกองค์กรว่าเป็นผูบ้ ริหารทีย่ ดึ หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการปฏิบตั งิ าน
และการด�ำเนินชีวติ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา น้อมน�ำมาปฏิบตั ิ ท�ำหน้าทีเ่ ผยแผ่คำ� สอน
ของพระพุทธเจ้าและสนับสนุนบ�ำรุงพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา มีความรู้และความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา น�ำมาประยุกต์เพื่อการด�ำเนินชีวิต บ�ำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ คือ ทาน
ศีล ภาวนาอย่างต่อเนื่อง บริจาคทรัพย์เป็นจ�ำนวนมาก ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ตามวัด
ต่าง ๆ เป็นระยะเวลาหลายปี อุปัฏฐากพระสุปฏิปันโน ในการเดินทางไปปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนา
ในสถานที่ต่าง ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานด้านการทะนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนามาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม บ้านเพชรบ�ำเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี ของ
แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม เป็นจ�ำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๗
- ๒๕๖๐ รวม ๔ ปี เป็นเจ้าภาพงานกฐิน ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมทั้ง ๔ ปี เป็นจ�ำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สี่
ล้านบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๑ สร้างร้านน�้ำดื่ม เช่น กาแฟ ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร งบประมาณการสร้าง เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสน
บาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๒ สร้างกุฏิเจ้าอาวาสถวาย ณ วัดห้วยทรายขาว จังหวัดพะเยา งบประมาณ
การสร้าง เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) พ.ศ.๒๕๖๓ สร้างพระจิต
การธาร ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เป็น
จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ถวายทองค�ำ จ�ำนวน ๑ กิโลกรัม มูลค่า
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้านหกแสนบาทถ้วน) เพือ่ สร้างเหรียญหลวงปูท่ วด ณ วัดพิชยญาติการาม
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพกฐิน ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม บ้านเพชรบ�ำเพ็ญ จังหวัด
เพชรบุรี ของแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม เป็นจ�ำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
เป็นเจ้าภาพถวายมหาสังฆทาน ภัตตาหาร แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์จาก จังหวัดภูเก็ต
ถึงจังหวัดนครปฐม เป็นเวลา ๔๕ วัน เป็นจ�ำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวงสรวงเขา ม่อน ก�ำพร้า ของมูลนิธิพุทธสุวรรณภูมิ เพื่อจะสร้างเป็นสถานที่
ปฏิบตั ธิ รรม จังหวัดพะเยา เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) สร้างพระพุทธ
ศิลาลาด ณ อุทยานธรรมดงยาง จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณการสร้าง เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายศิลา เยี่ย ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอ เช่น บริจาคเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้าน
บาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) ต�ำบล
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หนองน�ำ้ แดง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บริจาคเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
เพื่อซื้อต้นไม้ใหญ่ถวายศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) ต�ำบลหนองน�้ำแดง อ�ำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี
และพระนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทุกปีการศึกษา ปีการศึกษา
ละ ๑๐ วัน เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่นิสิตหลักสูตรปริญญาโท ในโครงการปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
ทุกรุน่ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่นสิ ติ หลักสูตรปริญญาตรี และพระนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทุกปีการศึกษา ปีการศึกษาละ ๑๐ วัน
นับได้ว่า นายศิลา เยี่ย เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ
ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายอุดม โปร่งฟ้า
อายุ ๕๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานที่ปรึกษาบริษัทศักยภาพไทยอินเตอร์กฎหมายและธุรกิจ จ�ำกัด
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานที่ปรึกษาบริษัทศักยภาพไทยอินเตอร์กฎหมายและธุรกิจ จ�ำกัด ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านการท�ำงาน เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ�ำ
ของ พล.ต.อ.วิรุฬห์ ฟื้นแสน อดีตสมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้เชี่ยวชาญของพล.ต.อ.วิรุฬห์ ฟื้นแสน
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ส.ส. ระบบบัญชีรายชือ่ อดีตทีป่ รึกษาประธานรัฐสภากิตติมศักดิ์ (นายยงยุทธ ติยะไพรัช) ด้านสังคม
และการศึกษา ประธานอาสาสมัครร่วมพลเรือน สถานีตำ� รวจภูธรเมืองยโสธร อดีตกรรมการผูท้ รง
คุณวุฒิวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดยโสธร อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบการบริหารงานต�ำรวจ
ภูธรจังหวัดยโสธร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน จังหวัดยโสธร ด้าน
งานพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ วัดชายทุง่ ต�ำบลท่าระหัด อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ วัดท่าโขลง ต�ำบลท่าระหัด อ�ำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นผู้ด�ำเนินการโครงการสร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน (คุณทิ้งเราเก็บ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณ โดยมุ่งมั่นพัฒนาเมืองสุพรรณให้มี
ความเจริญก้าวหน้าด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะ จนเมืองสุพรรณเริม่ สะอาด มีระเบียบวินยั มากขึน้ ตาม
ล�ำดับ ด้วยผลงานเป็นที่ปรากฏและคุณความดีเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับการประกาศเกียรติคุณ เช่น
เกียรติคณ
ุ จากกรมการแพทย์ทหารอากาศ ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๒ ว่าเป็นผูท้ สี่ ร้างคุณประโยชน์
ให้กบั กรมการแพทย์ทหารอากาศ เกียรติคณ
ุ จากสมาคมต�ำรวจ ว่าเป็นผูส้ นับสนุนกิจกรรมการกุศล
ของสมาคมต�ำรวจ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เกียรติคณ
ุ จากกรมการทหารราบที่ ๑๑ เพือ่ เป็นการสนับสนุน
เงินทุนก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของกรมทหารราบที่ ๑๖
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายอุดม โปร่งฟ้า ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอ เช่น เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีวาง
ศิลาฤกษ์มณฑปจตุรมุขประดิษฐานรูปเหมือน ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ
มหาเถระ) และพิธีท�ำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ ๙๒ ปี นายแพทย์รัศมี – คุณหญิง
สมปอง วรรณิสสร ณ อาคารวิปสั สนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร
อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นับได้ว่า นายอุดม โปร่งฟ้า เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้
ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางผ่องอ�ำไพ สังวรลิ
อายุ ๖๕ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓
พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี ๒๕๕๕
อุบาสิกาบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ ท�ำคุณประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ท่านเป็น
อุบาสิกาบ�ำรุงพระพุทธศาสนา มีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านงานพระพุทธศาสนา
การศึกษาและสาธารณูปการ ท่านมีใจบุญสุนทรทาน ได้อุปถัมภ์บ�ำรุงพระพุทธศาสนา และมีใจ
เกื้อกูลช่วยเหลือสังคม บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์หลายอย่าง เช่น ร่วมสร้างโรงเรียนวัดสายล�ำโพง
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ใต้ ร่วมสร้างโบสถ์วัดสายล�ำโพงใต้ ต�ำบลสายล�ำโพงใต้ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สร้าง
ศาลาการเปรียญ ร่วมสร้างเมรุ ร่วมสร้างซุ้มประตูวัดสายล�ำโพงใต้ ต�ำบลวังใหญ่ อ�ำเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์ บ�ำรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองสระละมาน สร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนอง
สระละมาน สร้างเสาธงโรงเรียนบ้านหนองสระละมาน สร้างเสาธงชาติโรงเรียนวัดสายล�ำโพงใต้ สร้าง
ห้องน�้ำให้แก่นักเรียนวัดสายล�ำโพงใต้ จ�ำนวน ๔ ห้อง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสายล�ำโพงใต้
และวัดย่านมัทรี ทุกปี เป็นประจ�ำไม่เคยขาด ด�ำเนินการให้มีการตั้งโรงทานเพื่อผู้บวชเนกขัมมะ
ปฏิบัติธรรม ดูแลบ�ำรุงซ่อมแซมอนุสาวรีย์สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) สร้างโรงครัววัดหนอง
ปล้องโพช ต�ำบลสายล�ำโพง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสร้างเมรุวดั หนองละมาน ต�ำบล
วังใหญ่ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสร้างกุฏวิ ดั สายล�ำโพงใต้ ต�ำบลสายล�ำโพงใต้ อ�ำเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จ�ำนวน ๓ ห้อง เป็นเจ้าภาพซ่อมแซมศาลา ๑๐๐ ปี วัดสายล�ำโพงใต้
ต�ำบลวังใหญ่ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้านสังคมสงเคราะห์ ท่านประกอบเมตตากรุณา
ได้สงเคราะห์ช่วยเหลือสังคม แจกข้าวสาร อาหารแห้ง แก่คนชราที่ไม่มีลูกหลานดูแลเป็นเจ้าภาพ
ให้แก่กุลบุตรซึ่งมีศรัทธาจะอุปสมบท แต่ไม่มีทุนทรัพย์ ได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนา ร่วมบริจาค
อุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กที่ยากจนตามชนบทห่างไกล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุและ
เด็กก�ำพร้า ณ สถานสงเคราะห์นิคมเขาบ่อแก้ว ต�ำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ ด้วยผลงานเป็นทีป่ รากฏและคุณความดีเป็นทีป่ ระจักษ์ จึงได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ
เช่น พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี ๒๕๕๕
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางผ่องอ�ำไพ สังวรลิ ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอ เข่น เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์งานพิธปี ระสาทปริญญา
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยดีตลอดมา
นับได้วา่ นางผ่องอ�ำไพ สังวรลิ เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางพิมพ์วรัชญ์ คล้ายคลึง
อายุ ๕๔ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการผู้จัดการบริษัทคล้ายคลึง จ�ำกัด
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการผู้จัดการบริษัทคล้ายคลึง จ�ำกัด เป็นกรรมการบริหาร The Thai Buddhist Trust of
Christchurch (The Thai Buddhist Trust of Christchurch คือ องค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้น
โดยไม่แสวงหาผลก�ำไรเพือ่ รองรับวัดพุทธสามัคคีอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์)
กรรมการอ�ำนวยการจัดกิจกรรมทุกประเภทของวัดพุทธสามัคคี คณะกรรมการตรวจสอบเหรัญญิก
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วัดพุทธสามัคคี กรรมการอ�ำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ผู้จัดการภาคอาวุโส
บริษัทเอไอเอ จ�ำกัด ท่านมีประสบการณ์และผลงาน พอสรุปได้ดังนี้ นางพิมพ์วรัชญ์ คล้ายคลึง
ได้ท�ำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์มาก เช่น พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน เป็นกรรมการบริหาร The Thai
Buddhist Trust of Christchurch เป็นกรรมการจัดงานผูกพัทธสีมาและฝังลูกนิมิตฉลองอุโบสถ
พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบนั กรรมการฝ่ายศาสนพิธี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กรรมการจัดงานทอดกฐิน
พระราชทาน กรรมการจัดงานวันสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดสร้างสวนพุทธพรน�ำชัยประดิษฐานหลวงพ่อพุทธพรน�ำชัย สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเป็นเงิน
๓๒๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินบริจาคจากผูม้ จี ติ ศรัทธา พ.ศ. ๒๕๕๒
เป็นประธานคณะกรรมการด�ำเนินงานจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม ให้กับข้าราชการต�ำรวจตาม
โอกาส ด้วยการฝึกอบรมตามหลักสติปัฏฐาน ๔ สมาทานศีล ๘ บวชเนกขัมมะ เป็นผู้บรรยายธรรม
มอบความรูใ้ นเรือ่ งการปฏิบตั ใิ นโอกาสต่าง ๆ เป็นคณะท�ำงานจัดสัมมนาปฏิบตั กิ ารเชิงรุก พระธรรม
ทูตสายต่างประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเจ้าภาพจัดสร้างศาลาสมเด็จโต
ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อโต ทรงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั จัตรุ มุข สิน้ การก่อสร้างเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนบาทถ้วน) เป็นกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ ๑๐ ปี วัดพุทธสามัคคี ท�ำหน้าทีป่ ระสานงาน
กับคณะกรรมการจากประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นผูช้ ว่ ยประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงเวลลิงตัน ในการค้นหาพยาบาลไทย ๖ คน ที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในนคร
ไครสต์เชิร์ช เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นผู้จัดงานบ�ำเพ็ญกุศลศพพยาบาลไทย
ที่เสียชีวิต รวมถึงช่วยเหลือคนไทยที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเจ้าภาพ
ท�ำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดท�ำสือ่ โสตทัศน์ในรูปแบบ CD ธรรมะและเอกสารธรรมะแจกผูท้ สี่ นใจ
เพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันส�ำคัญทางศาสนาและกิจกรรมของวัดพุทธสามัคคี
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติทุกวันอาทิตย์ ตลอดพรรษา เป็นเวลา ๑๔ สัปดาห์ หาเงิน
เข้าวัดได้เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ ๕๗๑,๙๗๕ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมืน่ หนึง่ พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
เป็นเจ้าภาพท�ำรั้วหน้าวัดเป็นรั้วตาข่ายสูง สิ้นค่าด�ำเนินการเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นผู้ประสานงานกับ Earthquake Commission (EQC) เพื่อซ่อมแซม
อาคารทีพ่ กั สงฆ์ ห้องเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย โรงครัว กุฏกิ รรมฐาน ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหว ใช้การทาสีใหม่ สิ้นค่าด�ำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๕,๐๐๐ บาท (หกแสน
สองหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเจ้าภาพจัดท�ำสวนเกษตร ปลูกพืชสวนครัวและสมุนไพร
ไทย โดยไม่ใช้สารเคมี แล้วน�ำผลิตน�ำมาประกอบอาหารภายในวัด เพือ่ ลดการใช้จา่ ยในการท�ำอาหาร
เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันเข้าพรรษา
เป็นต้น พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นประธานสร้างสวนกุหลาบ และท�ำทางเดินเข้าสวนกุหลาบ ปลูกไม้ดัด
เป็นตัวอักษรชื่อวัดพุทธสามัคคี สิ้นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
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สองหมื่นห้าพ้นบาทถ้วน) โดยใช้เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นกรรมการอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ
จ�ำนวน ๔ องค์ จากประเทศไทย เพื่อมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพุทธสามัคคี นครไครสต์เชิร์ช ประเทศ
นิวซีแลนด์ แล้วก่อสร้างที่ประดิษฐาน พร้อมติดตั้งที่บริเวณหน้าอุโบสถ สิ้นค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกรรมการ
อุปถัมภ์ด�ำเนินการก่อสร้างโรงอุโบสถ สถาปัตยกรรมจีน เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนพิธีทางศาสนา
สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเป็นเงิน ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น
กรรมการสร้ า งโรงเก็ บ รถแทรกเตอร์ สิ้ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยเป็ น เงิ น ๔๘,๒๐๗.๗๕ บาท (สี่ ห มื่ น
แปดพันสองร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เป็นคณะกรรมการจัดสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน เพิ่มจาก
ที่มีอยู่เดิม เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรม เป็นเงินทิ้งสิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นคณะกรรมการประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อน�ำดินมาถมบริเวณ
พื้นที่ของวัดพุทธสามัคคี เพื่อป้องกันปัญหาน�้ำท่วมขัง มีการประเมินจากผู้รับเหมา ประมาณการ
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยทางวัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกรรมการจัดสร้างเสาหงส์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าบริเวณพุทธสามัคคี จ�ำนวน ๒๕ ต้น
และรับเป็นเจ้าภาพบริจาคเสาไฟฟ้ามีตัวหงส์อยู่ด้านบน จ�ำนวน ๑ ต้น เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นคณะกรรมการจัดสร้างห้องน�้ำเพิ่มเติมอีก จ�ำนวน ๔ ห้อง
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ เหรียญนิวซีแลนด์ (คิดเป็นเงินไทย ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท) เพื่อ
รอบรับการเข้ามาศึกษาอบรมของชาวพุทธ ผู้ตั้งใจอบรมตนเพื่อเป็นสถานรองรับสุขาภิรมย์ต่อไป
ด้วยผลงานเป็นที่ปรากฏและคุณความดีเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับการประกาศเกียรติคุณ เช่น พ.ศ.
๒๕๖๐ ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ประกอบอาชีพมีคุณธรรมและ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางพิมพ์วรัชญ์ คล้ายคลึง
ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นางพิมพ์วรัชญ์ คล้ายคลึง ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการควรแก่การยกย่อง
ประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏ
ไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ
อายุ ๕๘ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๑๕
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๖๖
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่น ๒
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ส�ำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ ๑๒
ผู้อ�ำนวยการโครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ ๖
ผู้อ�ำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ระดับต้น
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
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ผู้อ�ำนวยการโครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ ๖ ผู้อ�ำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม
ชลประทาน) ระดับต้น มีความเชีย่ วชาญทางด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ มีประสบการณ์
และผลงานดังนี้ ในอดีตเคยเป็นผู้อำ� นวยการโครงการชลประทานเลย ส�ำนักงานชลประทานที่ ๕
(บริหารจัดการน�ำ้ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย) ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ ส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษาเริงร่าง (จังหวัด
สระบุรี) ส�ำนักงานชลประทานที่ ๑๐ (บริหารจัดการน�้ำเขตพื้นที่บางส่วนของลุ่มน�้ำป่าสัก และลุ่ม
น�ำ้ เจ้าพระยา) ผูอ้ ำ� นวยการโครงการก่อสร้าง ส�ำนักงานชลประทานที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น (บริหาร
งานก่อสร้างในเขตจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และจังหวัดชัยภูมิ) ด้วยผลงาน
เป็นที่ปรากฏและคุณความดีเป็นทีป่ ระจักษ์ ปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งจนได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย ชัน้ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
(ป.ช.)
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ
ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้ให้การอุปถัมภ์การจัด
การเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
นับได้ว่า นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการควรแก่การยกย่อง
ประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏ
ไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายเสมา สมบูรณ์ (ไชยา มิตรชัย)
อายุ ๔๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี College of San Diego
ดารานักแสดง และพิธีกรรายการโทรทัศน์
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ดารานักแสดง เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ มีประสบการณ์และผลงาน ดังนี้ เป็นนักแสดงลิเก
ชาวไทย ที่มีชื่อเสียง ซึ่งต่อมา ได้เป็นนักร้องและนักแสดง และเพลงที่ท�ำให้เป็นที่รู้จัก คือเพลงชุด
กระทงหลงทาง ไม่ธรรมดา มีผลงานละครมากกว่า ๒๐ เรื่อง เช่น นายฮ้อยทมิฬ สะใภ้ไฮโซ เลือด
สามสี จันทร์กระจ่างที่กลางทุ่ง สะใภ้ ไร้ศักดินา และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง คือ
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รายการมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิด ช่อง ๓ และรายการ ไมค์หมดหนี้ ช่องเวิร์คพอยท์ เป็นพิธีกร
หลายรายการ เช่น รายการครัวลั่นทุ่ง ช่อง ๘ รายการตลาดสดพระราม ๔ ช่อง ๓ ร่วมด้วยพิธีกร
รถเมล์-คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ และ เหมี่ยว-ปวันรัตน์ นาคสุริยะ และมีผลงานแสดงภาพยนตร์
เช่น พันท้ายนรสิงห์ ด้วยผลงานเป็นทีป่ รากฏและคุณความดีเป็นทีป่ ระจักษ์ ท�ำให้ได้รบั การยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณ คือ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัลศิลปินดีเด่นประเภทส่งเสริม
พระพุทธศาสนา จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้รับรางวัล
พระราชทาน เสาอโศกผู้น�ำศีลธรรม ได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๐ ด้านนักวิทยุ
โทรทัศน์ดีเด่น จากพิธีกรรายการ เกมต่อชีวิต ได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองค�ำ จากเพลงคอยนาง
ที่อ่างทอง ได้รับรางวัลเมขลาทองค�ำ จากละครลูกที่ถูกลืม ได้รับรางวัลเมขลาทองค�ำ จากละคร
แก้วหน้าม้า ได้รบั รางวัลศิลปินต้านยาเสพติด ได้รบั รางวัลศิลปินไทยใส่ใจ ภาษาอังกฤษ จากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายเสมา สมบูรณ์ ได้สง่ เสริม
สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา โดยพิธีกรออกรายการโทรทัศน์ ช่อง ๑๑
กิจกรรมน้อมร�ำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ผูท้ รงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๓ ตุลาคม ตลอดมา เป็นพิธกี ร
ออกรายการโทรทัศน์ ช่วยประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ เช่น
ผู้ประสบอุทกภัยน�ำ้ ท่วมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ถวายความอุปถัมภ์การจัด
กิจกรรมพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้น�ำศีลธรรม ถวายความอุปถัมภ์การจัดงานวิสาขบูชา วันส�ำคัญ
ของโลก ถวายภัตตาหารเพลผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และถวายความอุปถัมภ์พธิ ปี ระสาทปริญญาของพระนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทุกปี
นับได้ว่า นายเสมา สมบูรณ์ ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธ
ศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการควรแก่การยกย่องประกาศ
เกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

