ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำ�ปี ๒๕๖๔
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สรุปจำ�นวนผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จำ�นวน ๖ รูป / คน
ประจำ�ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกตามสาขา ดังนี้
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

จำ�นวน
รูป/คน
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระพุทธศาสนา
๒
ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๒
กิตติมศักดิ์
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการเชิงพุทธ
๑
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธจิตวิทยา
๑
๖
รวมทั้งสิ้น
ชื่อปริญญา

สาขาวิชา
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูวิชัยกิตติคุณ (สัมฤทธิ์ กิตฺติโก)
อายุ ๘๔ พรรษา ๖๒

วิทยฐานะ น.ธ.เอก
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
วัดสุวรรณมงคล บ้านคันธาร์ หมู่ที่ ๑ ต�ำบลคันธารราษฎร์ อ�ำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภาระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ท่านมีประสบการณ์และผลงาน
สรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครอง พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณมงคล ต�ำบล
คันธารราษฎร์ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นเจ้าคณะต�ำบล
คันธารราษฎร์ อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
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ต�ำบลคันธารราษฎร์ อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นรอง
เจ้าคณะอ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอ�ำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๒
ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดสุวรรณาวาส ต�ำบลโคกพระ อ�ำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นเจ้าส�ำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม ส�ำนักเรียน
วัดสุวรรณมงคล ต�ำบลคันธารราษฎร์ อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสุวรรณาวาส ต�ำบล
โคกพระ อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๖ ขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ขนึ้ ในวัดสุวรรณมงคล ต�ำบลคันธารราษฎร์ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๑
- ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบธรรมสนามหลวงประจ�ำปี สนามสอบ วัดสุวรรณ
มงคล ต�ำบลคันธารราษฎร์ อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗ เป็นที่
ปรึกษาด้านการศึกษาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ�ำโรงเรียนบ้านคันธาร์ โรงเรียนมัธยมชาญ
วิทยา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๗ เป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาส ต�ำบลโคกพระ อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ด้านการเผยแผ่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นประธานกรรมการหน่วยธรรมทูตประจ�ำอ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นพระวิทยากรประจ�ำหน่วยอบรมประชาชน อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน เป็นผู้แสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนที่ร่วมบ�ำเพ็ญกุศลที่วัด
สุวรรณมงคล ต�ำบลคันธารราษฎร์ อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับนิมนต์จากคณะครู
โรงเรียนบ้านคันธาร์และโรงเรียนมัธยมชาญวิทยา เป็นพระวิทยากรให้ความรูด้ า้ นศีลธรรมจริยธรรม
แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคันธาร์และโรงเรียนมัธยมชาญวิทยา ต�ำบลคันธารราษฎร์ อ�ำเภอ
กันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ด้านการสาธารณูปการ (๑) งานก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดสุวรรณ
มงคล พ.ศ. ๒๕๕๑ สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ�ำนวน ๑ หลัง กว้าง ๑๓ เมตร ยาว
๒๘ เมตร ทรงไทยประยุกต์ ราคาค่าก่อสร้างเป็นจ�ำนวนเงิน ๔,๗๔๒,๕๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสน
สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๖ สร้างกุฎีสงฆ์ ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐
เมตร สองชั้นทรงไทยประยุกต์ ราคาค่าก่อสร้างเป็นจ�ำนวนเงิน ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้าน
สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๖ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว
๓๐๐ เมตร หนา ๑๐ เซนติเมตร ราคาค่าก่อสร้างเป็นจ�ำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท
ถ้วน) (๒) งานบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุวัดสุวรรณมงคล พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ด�ำเนินการบูรณะทาสี
ก�ำแพงรอบวัดสุวรรณมงคล โดยใช้สีน�้ำดูลักซ์ เสร็จสมบูรณ์เป็น จ�ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ด�ำเนินการบูรณะทาสีก�ำแพงแก้วรอบอุโบสถและทาสีอุโบสถ
โดยใช้สีน�้ำดูลักซ์ เสร็จสมบูรณ์เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ด�ำเนินการปฏิสังขรณ์อุโบสถ โดยเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนโครงสร้าง
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เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยก่ออิฐถือปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบ พื้นปูด้วย
หินอ่อน ราคาค่าก่อสร้างเป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๒๖๘,๗๐๐ บาท (หนึง่ ล้านสองแสนหกหมืน่ แปดพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ดำ� เนินการบูรณะห้องน�ำ้ - ห้องสุขา ทาสี เปลีย่ นสุขภัณฑ์ ปูกระเบือ้ ง
ราคาค่าก่อสร้างเป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด�ำเนินการ
บูรณะทาสีศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ราคาค่าก่อสร้างเป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐บาท (สองแสนบาท
ถ้วน) ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ
พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสมุห์ในฐานานุกรมพระครูวิชัยกันทรารักษ์ อดีตเจ้าคณะอ�ำเภอ
กันทรวิชยั ที่ “พระสมุหส์ มั ฤทธิ์ กิตตฺ โิ ก” พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิเ์ ป็นพระครู
สัญญาบัตรรองเจ้าคณะอ�ำเภอชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิชัยกิตติคุณ” พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับ
พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอ�ำเภอชั้นเอก ในราชทินนามที่
“พระครูวิชัยกิตติคุณ” พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร
เจ้าคณะอ�ำเภอชัน้ โท ในราชทินนามที่ “พระครูวชิ ยั กิตติคณ
ุ ” พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รบั พระราชทานเลือ่ น
สมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอ�ำเภอชั้นเอก ในราชทินนามที่ “พระครูวิชัยกิตติคุณ”
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอ�ำเภอชั้นพิเศษ ใน
ราชทินนามที่ “พระครูวิชัยกิตติคุณ”
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูวิชัยกิตติคุณ (สัมฤทธิ์
กิตตฺ โิ ก) ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา โดยเป็นคณะกรรมการ
โครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย สงฆ์ ม หาสารคามและเป็ น ผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ ใ นการจั ด หาที่ ดิ น ในการจั ด ตั้ ง
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้บริจาคทรัพย์เพือ่ ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารหอประชุม อาคารหอสมุด
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม รวมถึงให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ตลอดมา
นับได้ว่า พระครูวิชัยกิตติคุณ (สัมฤทธิ์ กิตฺติโก) เป็นพระเถระผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูวิมลสังวรคุณ (บุญล้อม สีลสํวโร)
อายุ ๗๘ พรรษา ๕๘

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒,
พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาธรรม ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�ำเภอโพธิ์ชัย
วัดป่าเมตตาธรรม ต�ำบลเชียงใหม่ อ�ำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พระครูวิมลสังวรคุณ เป็นพระภิกษุในระดับอ�ำเภอซึ่งเป็นผู้ประกอบไปด้วยศีลาจารวัตร
อันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสรับภาระงานของคณะสงฆ์ในเขตปกครองและบ�ำเพ็ญคุณูปการแก่
ชุมชนสังคมและประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ปัจจุบนั ท่านด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าเมตตา
ธรรม เป็นทีป่ รึกษาเจ้าคณะอ�ำเภอโพธิช์ ยั เป็นครูสอนพระปริยตั ธิ รรมและมอบทุนการศึกษาแก่พระ
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ภิกษุและสามเณร และนักเรียนที่ยากจน โดยเฉพาะวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด บริจาคค่าภัตตาหารแด่
พระภิกษุสามเณรที่เข้าปฏิบัติธรรมประจ�ำปี ตลอดทั้งค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียน เพิ่มทุน
การศึกษาสงเคราะห์นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ท่านเป็นนักบรรยายธรรมประจ�ำ
อ�ำเภอโพธิช์ ยั ออกงานร่วมปฏิบตั กิ บั คณะสงฆ์และข้าราชการ เป็นผูน้ ำ� อบรมศีลธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียน อบรมสัง่ สอนพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา เป็นประจ�ำ อบรมข้าราชการ พ่อค้าและ
ประชาชนในเขต เขตอ�ำเภอเมนวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านยาสมุนไพร
และอ่านเขียนตัวอักษรขอม ไทยน้อย เป็นประธานด�ำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุ เช่น ก่อสร้างศาลา
การเปรียญ พระอุโบสถ วิหาร ก�ำแพงวัดป่าเมตตาธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พระครู
วิมลสังวรคุณ ได้สง่ ศิษยานุศษิ ย์ของท่านเข้ารับการศึกษาเล่าเรียนในวิทยาลัยสงฆ์รอ้ ยเอ็ดเป็นประจ�ำ
ทุก ๆ ปี และท่านยังมอบทุนการศึกษาให้แก่ศิษยานุศิษย์ของท่านและนิสิตที่เรียนดีแต่ยากจนเป็น
ประจ�ำทุกปี ในช่วงปฏิบตั ธิ รรมประจ�ำปีการศึกษาของนิสติ ท่านรับเป็นเจ้าภาพทัง้ ภาคเช้าและเพล
เป็นจ�ำนวนเงินหลายบาท และท่านยังจัดท�ำผ้าป่าเพื่อการศึกษาก่อสร้างอาคารเรือนรับรอง
อาคันตุกะ ถวายแด่วทิ ยาลัยสงฆ์รอ้ ยเอ็ดอีก จึงสมควรได้รบั การยกย่องท่านให้เป็นพระตัวอย่างของ
อ�ำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด น�ำมาเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนรับทราบต่อไป
นับได้ว่า พระครูวิมลสังวรคุณ (บุญล้อม สีลสํวโร) เป็นพระเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติอนุชน
ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์ (ปกรณ์ กิตฺติธมฺโม)
อายุ ๕๗ พรรษา ๒๖

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, มัธยมศึกษาตอนต้น
เจ้าคณะต�ำบลสารภี - หนองแฝก, เจ้าอาวาสวัดกอประจ�ำโฮง
วัดกอประจ�ำโฮง ต�ำบลสารภี อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าคณะต�ำบลสารภี-หนองแฝก, เจ้าอาวาสวัดกอประจ�ำโฮง, พระอุปชั ฌาย์
พระครูคมั ภีรธรรมกิตติ์ มีประสบการณ์และผลงานมาก สรุปได้ ดังนี้ ด้านการปกครอง เป็นเจ้าคณะ
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ต�ำบลสารภี-หนองแฝก อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นเจ้าอาวาสวัดกอประจ�ำโฮง,
พระอุปัชฌาย์ ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี เป็นกรรมการสนามหลวง แผนกธรรม ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการตรวจข้อสอบประโยคนักธรรม-ธรรม
ศึกษาชั้นตรี ของคณะสงฆ์ภาค ๗ เป็นกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนวัดแม่สะลาบ โรงเรียนสารภีปริยัติ
ศึกษา เป็นกรรมการทีป่ รึกษาโรงเรียนวัดเทพาราม ต�ำบลอุโมงค์ ด้านการเผยแผ่ เป็นพระนักเผยแผ่
ประจ�ำอ�ำเภอสารภี เป็นพระธรรมวิทยากรประจ�ำศูนย์อ�ำเภอสารภี เป็นกรรมการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ�ำต�ำบลสารภี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลสารภี
เป็นที่ปรึกษากรรมการสาธารณสุขมูลฐาน โรงพยาบาลสารภี อ�ำเภอสารภี เป็นที่ปรึกษากรรมการ
สภาวัฒนธรรม ต�ำบลสารภี เป็นกรรมการจัดงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคณะสงฆ์ อ�ำเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ทุกปี ปีละ ๑๓ ครั้ง เป็นกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลสารภี เป็นที่ปรึกษากรรมการสาธารณสุข
มูลฐาน โรงพยาบาลสารภี อ�ำเภอสารภี ให้ความร่วมมือในการจัดอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา อ�ำเภอสารภี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับคณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชน
วัดปากกอง ต�ำบลสารภี อ�ำเภอสารภี ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ เป็นประธาน
ก่อสร้างวิหาร ก�ำแพง กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน กุฏิเจ้าอาวาส หอระฆังและซื้อที่ดินขยาย
เขตวัดกอประจ�ำโฮง เป็นประธานก่อสร้างศาสนสถานวัดต่างๆเช่นวัดช่างเพี้ยน วัดหนองป่าแสะ
ตั้งกองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดแม่สะลาบ ตั้งกองทุนการศึกษาโรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา
ตัง้ กองทุนช่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสารภี บริจาคเครือ่ งกันหนาวแก่ราษฎร
ผูป้ ระสบภัยหนาวในหมูบ่ า้ นสันกับตองเหนือ ก่อสร้างศาลาทีอ่ า่ นหนังสือพิมพ์ประจ�ำหมูบ่ า้ นหมูท่ ี่
๗ บ้านสับกับตอง ต�ำบลสารภี ก่อสร้างถนนสาธารณะประโยชน์ร่วมกับศรัทธาประชาชนในหมู่ที่ ๘
บ้านสันกับตอง ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ ๘ ต�ำบลสารภี อ�ำเภอสารภี
ก่อสร้างเมรุ สุสานป่าไม้แดง เกียรติคุณที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตร “ผู้มีคุณูปการต่อวิทยาลัยสงฆ์
ล�ำพูน ได้รับเกียรติบัตร “เจ้าอาวาสดีเด่น”จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตร “วัดพัฒนาตัวอย่าง”
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโล่เกียรติคุณ “คนดีศรีมหาจุฬาฯล�ำพูน”ประเภทอุปถัมภ์ ได้รับโล่เกียรติคุณ
“ผูบ้ ำ� เพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม” อ�ำเภอสารภี ได้รบั พระราชทานแต่งตัง้ สมณศักดิ์ เป็นพระครูสญ
ั ญา
บัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก (จร.ชอ.) ในราชทินนามที่ “พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์”
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูคมั ภีรธรรมกิตติ์ ได้สง่
เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน เป็นคณะกรรมการ
อุปถัมภ์งานท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจ�ำปีวทิ ยาลัยสงฆ์ลำ� พูน เป็นผูบ้ ริจาคเงินร่วมก่อสร้างอาคาร
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เรียนวิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน บริจาคเงินร่วมสร้างพระพุทธรูปประจ�ำวิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน เป็นเจ้าภาพ
จัดถวายภัตตาหาร-น�้ำปานะ แก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูนในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ประจ�ำปี เป็นผูแ้ ทนในส่วนหน่วยงานราชการในการผลักดันสนับสนุนให้มกี ารเปิดการจัดการศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตของวิทยาลัยสงฆ์ลำ� พูน เป็นผูบ้ ริจาค
เงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน บริจาคเงินร่วมสมทบกองทุนนิธิวิทยาลัย
สงฆ์ล�ำพูน เป็นคณะกรรมการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน บริจาคเงินร่วมท�ำบุญ และ
ถวายการอุปถัมภ์การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานทุกปี บริจาคเงินร่วมท�ำบุญโครงการพุทธศาสน์
สงเคราะห์ โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูนทุกปี เป็นประธานระดมทุนทรัพย์
ในการก่อสร้างอาคารภายในวิทยาลัยสงฆ์ลำ� พูน เช่น หอพักนิสติ หอฉัน อาคารพักรับรองอาคันตุกะ
เป็นต้น และเป็นประธานบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดล�ำพูน
นับได้ว่า พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์ (ปกรณ์ กิตฺติธมฺโม) เป็นพระเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พุทธจิตวิทยา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระมหาสนม ฉวิวณฺโณ
อายุ ๖๐ พรรษา ๓๘

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓
เจ้าอาวาสวัดสง่างาม
วัดสง่างาม ต�ำบลคอโค อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดสง่างาม ท่านมีประสบการณ์และผลงานมาก สรุปได้ดังนี้
ด้านการปกครอง เป็นเจ้าอาวาสวัดสง่างาม ต�ำบลคอโค อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ด้านการศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ ให้ทนุ สนับสนุนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมและโรงเรียนสังกัด
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ส�ำนักงานประถมศึกษาในเขตอ�ำเภอเมืองสุรินทร์ ด้านการเผยแผ่ เป็นคณะกรรมการเผยแผ่
คณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ ด้านสาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ เป็นกรรมการงาน
สาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ ได้ มอบเงินสนับสนุนก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้
และช่วยเหลือการยังชีพ และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตต�ำบลคอโค อ�ำเภอ
เมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ เกียรติคณ
ุ ทีไ่ ด้รบั พ.ศ. ๒๕๕๙ เกียรติบตั ร เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์ทนุ สนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมบ้านคอโค บ้านคอโค หมูท่ ี่ ๑ ต�ำบลคอโค อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
โล่เกียรติคุณ เป็นผู้อุปถัมภ์โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ต้นแบบ จากเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
และผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เกียรติบัตร เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลคอโค จากองค์การบริหารส่วนต�ำบลคอโค พ.ศ. ๒๕๖๒ เกียรติบัตร เป็นผู้อุปถัมภ์ทุน
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมบ้านคอโค จากบ้านคอโค หมูท่ ี่ ๑ ต�ำบลคอโค อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
พ.ศ. ๒๕๖๓เกียรติคุณ เป็นผู้อุปถัมภ์ทุนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านตราด จากบ้านตราด
ต�ำบลคอโคก อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสนม ฉวิวณฺโณ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์พิเศษ โดยเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้
แก่ นิ สิ ต ในรายวิ ช าธรรมภาคปฏิ บั ติ เป็ น กรรมการมอุ ป ถั ม ภ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านภัตตาหารแก่นิสิตในโครงการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน เป็นผู้บริจาคทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาศาสนทายาทเพื่อส่งเสริมพุทธศาสน์ให้มั่นคง
นับได้ว่า พระมหาสนม ฉวิวณฺโณ เป็นพระเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ
ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระปลัดเตชินท์ ชิตเตโช
อายุ ๔๗ พรรษา ๑๕

วิทยฐานะ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
เจ้าคณะต�ำบลทุ่งเบญจา
วัดแหลมเสด็จ (สาขาวัดเขาสุกิม) ต�ำบลคลองขุด อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาบุคลากร และมีความ
เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา โดยได้บ�ำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสังคม
เป็นอเนกประการ ปัจจุบันเจ้าคณะต�ำบลทุ่งเบญจา เจ้าอาวาสวัดแหลมเสด็จ (สาขาวัดเขาสุกิม ๒)
ในอดีตเคยเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส�ำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ส�ำนักพระราชวัง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง
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ได้ร่วมกับสถานีต�ำรวจชุมชนแหลมเสด็จ ผู้น�ำชุมชน และสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอท่าใหม่ จัดตั้งตู้ปัน
สุข “ตู้พระท�ำน�ำสุขแหลมเสด็จ” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดแหลมเสด็จ/ลานธรรมลานวิถีไทยวัดแหลม
เสด็จ เพือ่ ให้คนในชุมชนและผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) มารับไปบริโภค ฟรี ซึ่งภายในตู้แบ่งปันประกอบด้วยอาหารแห้ง
น�้ำดื่ม ขนม ยารักษาโรค และผลไม้พื้นถิ่น
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนัน้ พระปลัดเตชินท์ ชิตเตโช
ได้ให้การอุปถัมภ์การจัดการเรียนการสอนของหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ณ พุทธมณฑล
จันทบุรี และได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในทุก ๆ
ด้านอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
นับได้ว่า พระปลัดเตชินท์ ชิตเตโช เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางชุติมา ตั้งรัตคณะ
อายุ ๗๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประธานโครงการหมู่บ้านชุติมาและในเครือ
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น ประธานโครงการหมูบ่ า้ นชุตมิ าและในเครือมีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดงั นี้
ด้านประสบการณ์ เป็นผู้มีความช�ำนาญพิเศษในการออกแบบการก่อสร้าง ด้านเกี่ยวกับสังคมและ
การศึกษา เป็นผู้สนับสนุนและถวายปัจจัยก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ และอนุพุทธมลฑลจังหวัด
ชัยภูมิ เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์โครงการนักธรรมบาลีและธรรมศึกษาก่อนสอบนามหลวงของคณะสงฆ์จงั หวัด
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ชัยภูมิ และคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ เป็นประจ�ำทุกปี และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร
ทีศ่ กึ ษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชยั ภูมิ จ�ำนวน ๔๐ ทุน รวมเป็น
จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ (สี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นประจ�ำทุกปี ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็นผู้
มอบรถสามล้อโยก ๘๒ คัน ๘๒ พรรษา ถวายองค์ราชันพระมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ มอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลชัยภูมิ สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลอ�ำเภอ
หนองบัวแดง จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมจ�ำนวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน) ถวายปัจจัยหลวงพ่อสายทอง เตชปญฺโญ เพือ่ สมทบทุนสร้าง
โรงพยาบาลชัยภูมจิ ำ� นวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน) และบริจาคเงินจ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แก่กาชาดจังหวัดชัยภูมิเป็นประจ�ำทุกปี ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นผู้
สนับสนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาของ
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิเป็นประจ�ำทุกปี เป็นผู้จัดถวายน�้ำดื่ม และภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร ที่
ศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์อุปกรณ์ท�ำความสะอาดอาคาร ห้องน�้ำ ตลอดถึง
บริเวณต่าง ๆ แก่วทิ ยาลัยสงฆ์ชยั ภูมติ งั้ แต่กอ่ ตัง้ จนถึงปัจจุบนั และเป็นเจ้าภาพอาหารและน�ำ้ ปานะ
ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตประจ�ำปี ของวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิทุกปี เกียรติคุณที่ได้รับ
แม่ดีเด่นผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จาก โล่คนดีศรีพระเทพภาวนาวิกรม จากวิทยาลัย
สงฆ์ชัยภูมิ และเข็มเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางชุตมิ า ตัง้ รัตคณะ ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น สร้างอาคารอเนกประสงค์(โรงครัว)
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ถวายทุนการศึกษา
แก่พระนิสิต จ�ำนวน ๔๐ ทุน รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ (สี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นประจ�ำ
ทุกปี เป็นผู้อุปถัมภ์ภัตตาหารเพลแด่บุคลากรและนิสิตทุกภาคการศึกษา เป็นผู้บริจาคทรัพย์สร้าง
อาคารและหอประชุมสงฆ์พญาแล เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) เป็นผู้บริจาคทรัพย์ในการซื้อที่ดินเพื่อขยายเขตพื้นที่วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จ�ำนวน ๒ ไร่ เป็น
จ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมืน่ บาทถ้วน)เป็นผูม้ อบชุดรับแขกชนิดมุก จ�ำนวน
๑ ชุด เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) แก่วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เป็นผู้บริจาค
ทรัพย์ในการก่อสร้างป้ายวิทยาลัยสงฆ์ชยั ภูมิ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิน้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท
ถ้วน)และบริจาคทรัพย์ในการสร้างรั้ววิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
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นับได้ว่า นางชุติมา ตั้งรัตคณะ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
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