ประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ
อายุ ๕๒ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา เปรียญธรรม ๙ ประโยค ส�ำนักเรียนวัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ,
พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาบาลี-สันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
MBA in Finance & Insurance, St. John’s University, New York City, New York, USA
Doctor of International Business Administration
Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida USA
Vice President of Global Research & Director of Ph.D. & D.B.A. Program
Charisma University, Providenciales, TC, BWI, & Apollos University, Montana, USA
ท่านเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติและพระพุทธ
ศาสนาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยึ ด มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข
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มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน
ได้ประกอบสัมมาอาชีวะ ปฏิบัติธรรมถือเบญจศีลเป็นประจ�ำ ท�ำและน�ำหมู่คณะวงการต่าง ๆ ร่วม
กันท�ำบุญท�ำทานท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยดีตลอดมา ผลงานส�ำคัญคือได้ริเริ่มโครงการมอบ
ทุนการศึกษาอุปถัมภ์สามเณรทั้งหลายวัดโมลีโลกยารามที่เรียนบาลีสนามหลวงในนาม “กองทุน
นิตยภัตร” ทุกเดือนติดต่อกันตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปี ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๘ และยังได้บริจาคปัจจัย
อุปถัมภ์วดั ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ในการส่งเสริมการศึกษาบาลีสนามหลวงมีผลงานทางวิชาการสอนบาลี
มาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอายุน้อย ๆ เปรียญตรี ทั้งที่วัดพิชัยสงคราม สมุทรปราการ วัดเพชรสมุทร
สมุทรสงคราม ส�ำนักอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๑๔ วัดไร่ขิง สามพราน นครปฐม มีผลงานแต่ง แปล
รวบรวม เรียบเรียงเกี่ยวกับหลักสูตรบาลีสนามหลวงครอบคลุมวิชาแปลมคธเป็นไทย วิชาแปลไทย
เป็นมคธ วิชาสัมพันธ์ไทย และวิชาบุรพภาค ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ ป.ธ.๓ - ป.ธ.๘ ทั้งที่แต่งเอง และ
สนับสนุนให้คณาจารย์วัดต่าง ๆ แต่งร่วมกันเป็นที่ปรากฏแพร่หลายใช้กันในวงการเรียนบาลี
ของพระภิกษุสามเณรส�ำนักเรียนบาลีวัดต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ เช่น ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ
ภาค ๑-๘ วิชาสัมพันธ์ไทย ธรรมบทภาค ๕-๖-๗-๘ วิชา บุรพภาค ป.ธ.๓ เฉลยปัญหาบาลีสนามหลวง
วิชาแปลมคธเป็นไทย ประโยค ๑-๒ วิชาบาลีไวยากรณ์ ประโยค ๑-๒  และ ป.ธ.๓ ศัพท์ส�ำนวน
ธรรมบท ป.ธ.๕ ศัพท์ส�ำนวนมังคลัตถทีปนี ป.ธ.๗ เป็น “สามเณร ป.ธ.๙” ล�ำดับที่ ๓๖ แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ และเป็นคนไทยเพียงคนเดียวจนถึงปัจจุบนั ทีพ่ ากเพียรพยายามวิรยิ ะอุตสาหะเล่าเรียน
จนจบและรับปริญญาพร้อมกันได้ถึง ๓ ปริญญาคือ ป.ธ.๙, พธ.บ. และ ศษ.บ. ในปี ๒๕๓๓ รวมถึง
เป็นศิษย์เก่า มจร คนแรกและคนเดียวทีเ่ ล่าเรียนจนจบปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
จากสหรัฐอเมริกาได้ส�ำเร็จ ในปี ๒๕๔๔ ในอดีตยังได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรม
หลวงวชิรญาณสังวร แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจช�ำระต้นฉบับพระไตรปิฎก ฉบับมหาเถรสมาคม
ภาษาไทย ปี ๒๕๓๐ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔-๒๕๓๗ ส�ำหรับในแวดวงวิทยาการวิจัยชั้นสูงมีต�ำแหน่งเป็น
นักวิจัยแห่งชาติ และอีกต�ำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์ ของสภาวิจัย
แห่งชาติมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ในเมืองไทยได้สอนวิชาต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์ เช่น โครงการ MBA บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสติ มหาวิทยาลัย
บูรพา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เป็นต้น และยังท�ำงานบริหาร
เป็นผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาโท MBA ตลอดทั้งโครงการปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตร
นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สอนและวิจัยทาง MBA และ DBA ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ อาทิ Ilmanau Technical University เยอรมัน Victoria University
แคนนาดา Curtin University ออสเตรเลีย California State University at Pomona,
สหรัฐอเมริกา

162
ในการท�ำงานระดับนานาชาติยังเป็นอาจารย์ชาวไทยคนแรกที่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ชั้นสูงสุดเป็น "ศาสตราจารย์ประจ�ำ” สอนและวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจ และ “ศาสตราจารย์วิจัย”  
ท�ำวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่สภาการอุดมศึกษาสหรัฐอเมริกา
(CHEA) รับรองวิทยฐานะ อีกหลายมหาวิทยาลัย เช่น California State University at Fullerton,
Apollos University, Yuin University, W.H. Taft University, University of New Heaven,
Charisma University  และยังสอนและให้ค�ำปรึกษาวิจัยทางสาขาบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ จีน
เวียดนาม ออสเตรเลีย และยังมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นกรรมการอ่านประเมินบทความวิจัย Peer
Reviewers และประธานการน�ำเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ Chair ของสถาบันวิจัยและ
วารสารวิจัยระดับนานาชาติ International Journal of Arts & Sciences, USA, FLE Learning
Institute, UK, International Academy of Business and Economics, USA และยังมี
ประสบการณ์ท�ำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านการบริหารภาคธุรกิจและสมาคมวิชาการ
ทางบริหารธุรกิจ เช่น เป็นกรรมการและกรรมการบริหารบริษัท จีสตีล จ�ำกัด มหาชน  ที่ปรึกษา
องค์การธุรกิจกลุ่มเจียเม้ง ข้าวหอมมะลิตราหงษ์ทอง ที่ปรึกษากิจการ SMEs และบริษัทมหาชน ใน
และต่างประเทศหลายบริษัท ทั้งในจีน ฮ่องกง ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ อินเดีย ญี่ปุ่น สวิส และ
สหรัฐอเมริกา นายกสมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคีสมาชิกนักวิจัยอาวุโส สถาบัน IEEE,
New York, USA  ภาคีสมาชิก Pali Text Society, Bristol, UK ภาคีสมาชิกศาสตราจารย์วิจัย
Harvard Business School, Harvard University, USA รวมถึงเคยท�ำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน
เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ อีกหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และอนุกรรมการคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ทั้งวุฒิสภา และรัฐสภา
อาทิ คณะกรรมาธิ ก ารการศาสนา คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม วุ ฒิ ส ภา
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ล่าสุด
ในรอบปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้รว่ มกับทีมท�ำวิจยั โครงการจัดท�ำ “พจนานุกรมบาฬีสยาม” ช่วยค้นคว้า
“พระไตรปิฎกบาลี” แล้วเสร็จจ�ำนวน ๒๓ เล่ม ขนาด A4 หนา ๒๐,๐๐๐ หน้า อยู่ระหว่างรอ
การตีพมิ พ์เผยแพร่ และ Siam Pali English Dictionary 23 Volumes มุง่ ให้นานาชาติมพี จนานุกรม
บาลีค้นคว้าพระไตรปิฎกบาลีอักษรโรมัน ก�ำลังท�ำต้นฉบับถึงเล่ม ๑๑ ขนาด A4 หนา ๒๐,๐๐๐ ใน
ระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้ มจร และประเทศชาติเป็นอันมาก ล่าสุดด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ
เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยระดับโลก Charisma University มหาวิทยาลัยนานาชาติที่เมือง
พรอวิเดนเชียลส์ ทีซี ตอนใต้เมืองไมอามี่ รัฐฟลอริดา
ด้วยการท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศซาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับ
เกียรติคณ
ุ ดังนี้ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาผู้แต่งต�ำราทางพระพุทธศาสนา ในปี ๒๕๓๗,
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ได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร MBA ให้เป็น ๑ ใน ๕๔ ผู้น�ำทางด้านธุรกิจและภาครัฐในประเทศไทย
ในปี ๒๕๕๔, ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล "ผลงานวิจัยดีเด่น" ติดต่อกัน ๖ ปีซ้อน ในปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑
จาก IJAS Conference at Harvard Medical School, Harvard University, Boston USA ได้
รับรางวัลเสาอโศกผู้น�ำศีลธรรม ในปี ๒๕๖๒ และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มจร ในปี ๒๕๖๒ รวมถึง
รางวัลทางสังคมอีกนับไม่ถ้วน
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นศิษย์เก่าสาขาบริหารการ
ศึกษา คณะครุศาสตร์ พธ.บ. รุน่ ๓๕ มจร และยังได้บรรยายวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก คณะครุศาสตร์ คณะพุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร ส่วนกลาง และวิทยาเขตต่าง ๆ เช่น
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส สามพราน นครปฐม มจร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ มจร วิทยาเขต
นครสวรรค์ ฯลฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยน�ำผล
งานวิ จั ย ที่ มีคุณ ภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ ไ ปน� ำ เสนอพร้ อ มกั นถึ ง ๓ มหาวิ ท ยาลั ย
ชั้นแนวหน้าระดับโลกในปีเดียวกัน คือ ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ตลอดทัง้ ยังได้ทำ� เองและน�ำคณะผูใ้ จบุญอุปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาและ
ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ
ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ เพทาย พงษ์เพียจันทร์
อายุ ๗๒ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญา วท.ม. (การผลิตสัตว์)
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านประสบการณ์งานวิจัยชุมชน
(๑) ท�ำงานวิจัยเชิงพื้นที่กับชุมชนเกษตรกรมากกว่า ๑๕ ปี (๒) เคยเป็นประธานโครงการเศรษฐกิจ
ฐานรากที่ ต�ำบลอุโมงค์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน สนับสนุนโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นเวลา ๒ ปี (๓) เคยเป็นประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นเวลามากกว่า ๖ ปี (๔) เคยเป็นประธานเครือ
ข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกอ.) เป็นเวลามากกว่า
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๙ ปี ด้านการจดสิทธิบัตร (๑) ค�ำขอสิทธิบัตรประเภทสิ่งประดิษฐ์ เลขที่ค�ำขอ ๑๑๐๑๐๐๐๖๐๕  
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์: “กรรมวิธีระบุเพศของตัวอ่อนโคด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์ แลมป์
(Multiplex-LAMP) แบบขั้นตอนเดียว” (๒) ค�ำขอสิทธิบัตรประเภทสิ่งประดิษฐ์ เลขที่ ๖๕๘๙๕
ชือ่ ทีแ่ สดงถึงการประดิษฐ์: “กรรมวิธกี ารคัดเพศน�ำ้ เชือ้ โดยปฏิกริ ยิ าไซโตทอกซิคจากโมโนโคลนอล
แอนติบอดี ต่อ เอช-วาย แอนติเจน
ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศชาติ ท่านได้ท�ำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติจนได้รับรางวัล
มากมาย ดังนี้ (๑) ปี ๒๕๔๗ ได้รับรางวัล Purina Outstanding Research Award (๒๐๐๔) จาก
Asian-Australasian Journal of Animal Science จัดที่ประเทศมาเลเซีย (๒) ปี ๒๕๕๐ ได้รับโล่
ประกาศเกียรติคณ
ุ ในฐานะนักสัตวบาลดีเด่นประจ�ำปี ๒๕๕๐ จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
(๓) ปี ๒๕๕๒ ได้รับรางวัล โพสเตอร์ดีเด่นด้านปศุสัตว์จากงาน Agricultural Biotechnology
International Conference 2009 (ABIC 2009) จัดที่ประเทศไทยโดยมีส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Agricultural Biotechnology
International Conference Foundation. ทั้งนี้หัวข้อการน�ำเสนอเป็นผลการใช้น�้ำเชื้อแยกเพศ
โคนมต่ออัตราการเกิดลูกโคนมเพศเมีย (๔) ปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการ
ประกวด NSP Innovation Award 2016 ประเภท นวัตกรรมเชิงพาณิชย์-ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ชื่อผลิตภัณฑ์นวัตกรรม : น�้ำเชื้อแช่แข็งคัดเพศที่ใช้ในการผสมเทียมโคนมเพื่อเพิ่มจ�ำนวนลูกโค
เพศเมีย จากการจัดประกวดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ (๕) ปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล Best
Incubatee ในการประกวด Thai-BISPA Award 2016 จากสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association) ในวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร (๖) ปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล 2016 AABI Torch Award for
Technology Transfer จาก The Asian Association of Business Incubation (AABI)
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ Shanghai International Conference Center เมืองเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน ๗) ปี ๒๕๕๙ (รูปที่ ได้รบั รางวัล Grand Prize ในงาน Seoul International
Invention Fair ๒๐๑๖ ทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมประกวดจาก ๓๑ ประเทศ มีผเู้ ข้าร่วมงานกว่า ๖๐๐ คน จัดโดย
สมาคม Korea Invention Promotion Association เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงโซล,
ประเทศเกาหลี ด้วยการท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้
รับเกียรติคณ
ุ ดังนี้ (๑) รับพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชัน้ ที่ ๒ ชือ่ ทวีตยิ าภรณ์ เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๒ (๒) รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๒ ชื่อ ทวีติยาภรณ์ เมื่อ พ.ศ
๒๕๓๖ (๓) รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ ๓ ชื่อ ประถมาภรณ์ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๐ (๔) รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหริญจักรพรรดิมาลา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒
๕. รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นสูงสุด ชื่อ มหาวชิรมงกุฎ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘  
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ด้านสังคมและการศึกษา ท่านมีผลงานดังนี้ (๑) เป็นประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (๒) เป็นประธาน
อนุกรรมการฝ่ายวิจยั มูลนิธกิ ารศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ
ท่านได้เป็นทีมวิจยั และประเมินในการพัฒนาการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง
ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ เพทาย
พงษ์เพียจันทร์ ได้มบี ทบาทต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ (๑) เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
คณะครุศาสตร์ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาตรี และปริญญาโท
(๒) เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ (๓) เป็นคณะกรรมการ
บริหารมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย
ของศูนย์บณ
ั ฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ (๕) เป็นประธานคณะกรรมการภายนอกในการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (๖) เป็น
ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิจัยมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
นับได้ว่า รองศาสตราจารย์ เพทาย พงษ์เพียจันทร์ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคมประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฎไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
อายุ ๖๘ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารงานสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท Master of Public Health (Public Health),
University of the Philippines
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำเเหน่งเป็นข้าราชการบ�ำนาญ
พนักงานมหาวิทยาลัย ต�ำเเหน่งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะท�ำงานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ ส�ำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามและประเมินวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
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ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ท่านมีความเชี่ยวชาญพิเศษ  ด้านการวิจัย การบริหาร การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต การพัฒนา mindset ตามแนวปรัชญาตะวันออก มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้
ดังนี้ ด้านประสบการณ์ท�ำงาน ท่านเจริญในหน้าที่การงานตามล�ำดับ เช่น 2538 – 2546 เป็น
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2547- 2550 เป็นกรรมการประจ�ำส�ำนัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  2546- 2550 เป็นกรรมการประจ�ำศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา 2546- 2550 เป็นกรรมการและเลขานุการจัดท�ำร่างสภาวิชาชีพสาธารณสุข
ของสมาคมวิชาชีพ สาธารณสุขแห่งประเทศไทย 2545- 2551 เป็นกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา 2546 – 2552 เป็นประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)  2552 – 2562 เป็นประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ด้านเป็นวิทยากร
เป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การวิจยั เเห่งชาติ   เป็นผูร้ ว่ มประเมินผลเเละให้การรับรองการเป็นวิทยากร วช. ของผูท้ ผี่ า่ นการฝึก
อบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” เป็นวิทยากรของหน่วยงานสถาบันต่าง ๆ ด้านการ
บริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  มีผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีงานวิจัย จ�ำนวน ๓๓ เรื่อง เช่น พ.ศ.2559 ท่านและคณะ ท�ำวิจัยเรื่อง
การสังเคราะห์ผลของการฝึกปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาตะวันออกในแต่ละทางเลือกเพื่อการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตแบบบูร ณาการพหุปัญ ญาของผู ้ สู ง อายุ ชลบุ รี : คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ จ�ำนวน ๒๙ เรื่อง เช่น เรื่อง การตรวจสอบการจัดการ
ความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุขภาพของคนงานและประชาชน: การวิเคราะห์
อภิมาน เผยแพร่ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้  
ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์ ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ เกียรติบัตร โล่เกียรติยศ และโล่เกียรติคุณ เช่น
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ โ ครงการสร้ า งนั ก วิ จัย รุ ่ นใหม่ มทร. อี ส าน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   เกียรติบัตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่” รุ่นที่ ๒ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
เกียรติบัตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ
รัตนสัจธรรม ได้สง่ เสริมเเละสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา คือ เป็นกรรมการ
ประจ�ำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์   ได้ตรวจสอบเเละประเมินผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่ รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ได้บำ� เพ็ญตนให้เป็นหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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วิทยาลัย เป็นอเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์
อายุ ๖๕ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา Doctor of Philosophy in Management (Ph.D. Management)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีและสังคม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก
เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำเเหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ ที่ ป รึ ก ษาหลั ก สู ต ร MBA อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
คณะบริหารธุรกิจ ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดงั นี้ (๑) เป็นผูป้ ระเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา (๒) เป็นผูท้ รงคุณวุฒคิ ณะกรรมการสภาวิชาการ
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ระดับมหาวิทยาลัย ๓) เป็นผูท้ รงคุณวุฒติ รวจผลงานทางวิชาการ (๔) เป็นผูท้ รงคุณวุฒติ รวจผลงาน
วิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ เคยดํารงตําแหน่ง (๑) เป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ (๒) ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๓) ผู้อํานวยการสํานัก
วิชาการและงานทะเบียน (๔) รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (๕) เป็นกรรมการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (รัฐและเอกชน) ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ (๑) เป็นคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดําเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
สินค้า OTOP ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา (๓) เป็นวิทยากรบรรยายเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาและ
เศรษฐกิจพอเพียง เกียรติคุณที่ได้รับ รางวัลคนดีศรีราชพฤกษ์ ด้านวิจัยดีเด่น และด้วยการท�ำงาน
เพื่อสังคม ประเทศซาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ ดังนี้ (๑) ปีพ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้บําเพ็ญประโยชน์ทางการศึกษาและสังคม
สมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลก (๒) ปี ๒๕๕๔ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้ให้การ
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล (๓) ปี ๒๕๕๔ ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ด้วย
จิตอาสา ชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือ (๔) ปี ๒๕๕๔ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณนักวิจัย
ดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (๕) ได้รับโล่ประกาศเชิดชูเกียรติ
อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (๖) ได้รับ
โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ “ต้ น แบบคนดี ” ประจํ า ปี ๒๕๕๒ เนื่ อ งในโอกาสปี ม หามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ (๗) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีศรีแผ่นดิน”
ประจาํ ปี ๒๕๕๑ เนือ่ งในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ “ขอทาํ ความ ดีเพือ่ พ่อ ตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท”
(๘) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สตรีตัวอย่าง” ประจําปี ๒๕๕๑ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
สมาคมสโมสร วัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๙) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดี
ศรี แผ่นดิน” ประจําปี ๒๕๕๐ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา
“พระเจ้าอยู่หัวกับแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (๑๐) ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์
มงกุฎไทย (ป.ม.) และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา
สราญรมย์ ได้ส่งเสริมเเละสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นอเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
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ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล
อายุ ๓๙ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการองค์กร),
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) (กําลังศึกษา)
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา),
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการองค์กร) วิทยาลัยนครราชสีมา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการองค์กร)
เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทยเยอรมัน (จี-เทค) เป็นประธานอาชีวศึกษา
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เอกชนจังหวัดขอนแก่น เป็นรองนายกกิ่งกาชาดอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตาํ รวจ (กต.ตร)  เป็นผูป้ ระนีประนอมประจําศาลจังหวัดชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น   เป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เป็นกรรมการสภา
วิทยาเขตขอนแก่น ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านเกี่ยวกับประสบการณ์ทํางาน
(๑) ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูผสู้ อน ในสถานศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน ระหว่างปี ๒๕๔๓-๒๕๕๒  (๒) ปฏิบตั ิ
หน้าที่นายกสโมสรไลออนส์ชุมแพ ปีบริหาร ๒๕๕๔-๒๕๕๔ (๓) ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ๒๕๕๕-ปัจจุบนั ด้านสังคม (๑) ผูจ้ ดั ตัง้ โครงการรถปันสุขเคลือ่ นที่ มอบถุงยังชีพ
ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (๒) เป็นผู้จัดตั้งโครงการครอบครัวจี-เทค
จิตอาสา เช่น โรงทาน ศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ ฯ ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ
ท่านได้เล็งเห็นความสาํ คัญของการศึกษา และมีความต้องการให้เด็กทุกคนได้รบั โอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เริ่มจัดการศึกษาระดับ ปวช. โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พร้อม
จัดสรรอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกาย และรับส่งให้ฟรี ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและ
สาธารณูปการ ท่านเป็นผูม้ คี วามเลือ่ มใสศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า เป็นประธานกฐินสร้าง
พระประธาน และเจ้าภาพยกช่อฟ้าเอก ณ วัดสระแก้ว อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และเป็น
ประธานกฐินสร้าง กําแพงแก้ว ณ วัดพุทธเกษม อําเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้
บริจาคทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บริจาคทรัพย์
สมทบทุนก่อสร้างกุฏสิ งฆ์รบั รองพระเถระ วัดโนนมะเค็ง บ้านหัวหนอง ตาํ บลหนองคอนไทย อาํ เภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นจํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เป็นเจ้าภาพจัดตั้ง
กองทุนภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร วัดธาตุพระอารามหลวง ตาํ บลในเมือง อาํ เภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นจํานวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท รวมทัง้ สิน้ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐
บาท (หนึง่ แสนสามหมืน่ บาทถ้วน) และด้วยการท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ ดังนี้ ได้รับพระราชทานเกียรติคุณชั้นสามัญของเหล่ากาชาด
จังหวัดภาค ๕ และ ภาค ๖ สภากาชาดไทย ปี ๒๕๕๘ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ได้ท�ำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้
ด้านการศึกษา (๑) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ถวายทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีละ ๑๐
ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท (๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ มอบถวายทุน
การศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท-เอก ปี ละ ๕ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
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๖๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ด้านให้ความอุปถัมภ์
(๑) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ได้ถวายความอุปถัมภ์จตุปัจจัย, ภัตตาหาร น�้ำดื่ม และน�้ำปานะโครงการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตเป็นประจําทุกปี (๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ได้จัดตั้งโรงทาน
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เช่น โครงการทําบุญ
ทอดถวายกฐินมหาวิทยาลัย, โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ฟังเทศน์มหาชาติ และการประชุมพระ
สังฆาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เป็นประจํา
ทุกปี ด้านการบริจาค (๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียง
พระพุทธศาสนา F.M. 101.75 Mhz. เป็นจํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บริจาค
เงินสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดธาตุ พระอารามหลวง อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น เป็นจาํ นวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้บริจาคทรัพย์สมทบทุนก่อสร้าง
มหาจุฬามณี เจดีย์พุทธชยันตี พระเทพเมธีอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เป็นจาํ นวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเจ้าภาพบริจาคค่าภัตตาหาร
เพลโครงการอิม่ บุญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันละ ๕๐ รูป
จํานวน ๑๐ วัน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
นับได้ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็น
หิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เป็ น อเนกประการ สมควรแก่ ก ารยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ คุ ณ
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ เพือ่ ประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พลโทฉลวย แย้มโพธิ์ใช้
อายุ ๖๔ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นนายทหารนอกราชการ ท่านมี
ประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดงั นี้ ด้านเกีย่ วกับประสบการณ์ทาํ งาน (๑) เป็นคณะอนุกรรมการ
ศึกษาปรัชญาทฤษฎีแห่งศาสตร์พระราชาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (๒) เป็นที่ปรึกษา
กรรมาธิการการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสภาปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคมเเละการศึกษา (๑) เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเเละ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูเเละบุคลากรทาง
การศึกษา จังหวัดพิจิตร (๒) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
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ด้านเกีย่ วกับประเทศชาติ (๑) เป็นคณะอนุกรรมการศึกษาปรัชญาทฤษฎีเเห่งศาสตร์พระราชาสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (๒) เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุขเเละสิง่ เเวดล้อมสภาการปฏิรปู ประเทศ ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาเเละสาธารณูปการ
(๑) ส่งเสริมเเละพัฒนาวัดหนองถ�้ำ ต�ำบลป่ามะคาบ อ�ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และด้วยการ
ท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ ดังนี้ (๑)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจติ ร มอบเกียรติบตั รเพือ่ เเสดงว่า เป็นคนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ประพฤติดงี าม
เพื่อประโยชน์เเก่ตนเเละสังคมในด้านผู้มีคุณธรรม ความดี เเละผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ให้เเก่จังหวัด
พิจิตร (๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานมอบประกาศเชิดชูเกียรติเป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้
แก่สำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ (๓) คณะสงฆ์พจิ ติ รมอบประกาศ
เกียรติคุณพร้อมโล่ “คนดีเพชรพิจิตร” เป็นบุคคลต้นแบบที่ท�ำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาใน
การส่งเสริมการบริหารจัดการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พลโทฉลวย แย้มโพธิ์ใช้ ได้
ท�ำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้ (๑) เป็นวิทยากรถวายความรู้แด่พระนิสิต
เรื่องศาสตร์พระราชา (๒) เป็นกรรมการบริการหน่วยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร (๓) เป็นกรรมการ
จัดหาทุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร (๔) เป็นกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร (๕) ร่วม
ก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เป็นจ�ำนวนเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
นับได้วา่ พลโทฉลวย แย้มโพธิใ์ ช้ ได้บำ� เพ็ญตนให้เป็นหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่
อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นาวาอากาศเอกหญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์
อายุ ๕๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา คุรุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูพระนคร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั เป็นนายทหารปฏิบตั กิ าร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ โดยที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ อาทิเช่น นายทหารคนสนิท
รองปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกองสังคมจิตวิทยา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นายทหารปฏิบัติการ
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรมการเงินทหาร ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการหลักสูตรการบริหาร
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จัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ด้านการปฏิบัติ
การจิตวิทยา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ด้านการเป็นวิทยากรเพื่อความมั่นคง สถาบันจิตวิทยา
ความมัน่ คง ด้านการอบรมศิษย์เก่า สจว.ระดับนโยบาย สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง ด้านการบริหาร
จัดการด้านความมัน่ คงขัน้ สูง และมีความเชีย่ วชาญด้านวิทยาการตลาดทุน ถึงขนาดได้รบั โปรดเกล้า
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์ (ป.ม.)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นาวาอากาศเอกหญิง
ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ ได้เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ ถวายความรู้ให้แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกทั้งได้
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเสมอมา
นับได้ว่า นาวาอากาศเอกหญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์
อายุ ๓๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วท.บ. (สาขาคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำแขนงวิชาการวัด
และประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรักษาการ
ในต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษา ท่านมีประสบการณ์และผลงาน
สรุปได้ดังนี้ (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจต้นฉบับข้อสอบกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (๒) คณะกรรมการบริหารจัดการข้อสอบกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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(๓) วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศประจ�ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๔) คณะกรรมการ การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและ
วิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๕ (๕) กรรมการตรวจข้อสอบบรรยาย โครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๖) คณะกรรมการ
ตรวจคุณภาพข้อสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (ภาษาไทย)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (LNR) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก) และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก) เครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐาน
ของผูเ้ รียนระดับชาติ (National Test: NT) (๗) ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั   (๘) ผูท้ รง
คุณวุฒิการประเมินบทความ ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (๙) วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อสอบและจัดท�ำข้อสอบกลาง  
(๑๐) วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินในชั้นเรียนส�ำหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา (๑๑) วิทยากรนิเทศติดตามผลการอบรมครูโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน (๑๒) วิทยากรการ
ประเมินในชั้นเรียนตามโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (๑๓) วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกข้อสอบประจ�ำ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔) วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อสอบและจัดท�ำข้อสอบกลาง
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ (๑๕) วิทยากรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบ
ทางไกล มสธ. การออกข้อสอบปรนัย และอัตนัย ให้กับอาจารย์ใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานครั้งแรก
ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ท่านได้ร่วมท�ำบุญกฐินเพื่อสมทบทุนสร้างฌาปนสถาน
(เมรุ) และศาลาคู่เมรุ วัดศรีมงคล อ�ำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
ร่วมท�ำบุญกฐินวัดท่าข้าม จังหวัดเชียงราย จ�ำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท บริจาคบูรณะเจดีย์ จ�ำนวนเงิน
๕,๐๐๐ บาท บริจาคค่าไฟฟ้าให้กับสถานปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดีย จ�ำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท
บริจาคให้โรงเรียนปริยัติธรรม จังหวัดน่าน จ�ำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท บริจาคปลูกมะนาว และพืชผัก
สวนครัวให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ�ำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.ปุรมิ ปรัชญ์ คณิณพศุตย์
ได้ทำ� คุณประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้ (๑) เป็นผูท้ รงคุณวุฒติ รวจต้นฉบับข้อสอบ
กลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (๒) คณะกรรมการบริหารจัดการข้อสอบกลาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๓) เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อสอบ
และจัดท�ำข้อสอบกลาง ประจ�ำปี ๒๕๖๐  (๔) ได้ให้การสนับสนุนสวนพุทธเกษตร มหาวิทยาลัย
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับส�ำนักทะเบียนและวัดผล ๕) ได้ให้ความอุปถัมภ์การจัดงาน
ประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๖) ได้ให้ความอุปถัมภ์การปฏิบตั ธิ รรม
ประจ�ำปีของนิสิต
นับได้ว่า ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์ ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่
อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน
อายุ ๕๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสถิติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา สัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง
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เป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่านมี
ประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านสังคม ได้เป็นผู้ด�ำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ
สู่สังคม โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ
สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ ๖ สถาบัน ด�ำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในงานดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ด�ำเนินการพัฒนา Template และเป็นวิทยากร
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ Template ส�ำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
สารนิพนธ์ ผู้ประสานงานและด�ำเนินการจัดโครงการคลินิกวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และ
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ เลขานุการคณะท�ำงานฝ่ายวิชาการงานสัมมนา
วิชาการระดับชาติ มจร
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน เป็น
อาจารย์พเิ ศษ ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั ทางพระพุทธศาสนา วิชาระเบียบ
วิธีวิจัยชั้นสูง วิชาสัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ วิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา อีกทั้งช่วยกิจกรรม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

คุณหญิงสุชาดา ไทยผดุงพานิช
อายุ ๘๒ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นกรรมการกลุ่มกิจการในเครือ
พระปิ่นนคร ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ ด้านเกี่ยวกับประสบการณ์ทํางาน
เป็นกรรมการกลุ่มกิจการในเครือพระนคร ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ
ท่านเป็นผูม้ คี วามเลือ่ มใสศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ได้เป็นเจ้าภาพเสนาสนะถวายวัดสุนทร
ธรรมทาน บูรณปฏิสังขรณ์กุฏิวัดบพิตรพิมุข ศาลาการเปรียญวัดเทียนสามัคคี วัดป่าผักไหม และ
ด้วยการท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ
คือ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์
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ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คุณหญิงสุชาดา ไทยผดุงพานิช
ได้ส่งเสริมเเละสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า คุณหญิงสุชาดา ไทยผดุงพานิช ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่
อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายประดิษฐ์ ไกรสร
อายุ ๗๔ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี
เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำเเหน่งเป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหัวไทร ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ ด้านเกี่ยวกับประสบการณ์ทํางาน
(๑) เป็นกรรมการวัดหัวไทร (๒) เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหัวไทร ด้านสังคม (๑) เป็น
อาสาสมัครทางหลวงชนบทดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) มอบทุนการศึกษาให้สมาคมผู้ประกอบวิชาครู
เเละบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า (๓) ได้ร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายใน
โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ (๔) ให้การ
สนับสนุนเเละมีส่วนร่วมการจัดนิทรรศการ “ในหลวงกับบางคล้า” ของสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอ
บางคล้า ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ (๑) ช่วยอนุเคราะห์อุปถัมภ์ในกิจการ
พระพุทธศาสนา ตามที่เจ้าอาวาสวัดหัวไทรปรึกษาหารือเเละมอบหมาย (๒) ได้น�ำสมาชิกองค์การ
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บริหารส่วนต�ำบลหัวไทรเข้าร่วมกิจกรรมของวัดในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงเป็นประจ�ำ ด้านการศึกษา (๑) ให้ทนุ
สนับสนุนกิจกรรม กศน.ต�ำบลหัวไทร อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒) สนับสนุนการจัดการ
ศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอบางคล้า (๓) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (๔) มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม และ
ด้วยการท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ
ดังนี้ (๑) โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการด�ำเนินงานวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๕๕ (๒) โล่ประกาศเกียรติคุณ ในโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายประดิษฐ์ ไกรสร
ได้ส่งเสริมเเละสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา โดยเป็นผู้มีส่วนช่วยในการ
ขอใช้เเละขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์หนองกระเดือย จ�ำนวน
๑๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๔ ต�ำบลหัวไทร อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับพระภิกษุ สามเณร เเละบุคคลทั่วไป
นับได้วา่ นายประดิษฐ์ ไกรสร ได้บำ� เพ็ญตนให้เป็นหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ
สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางวัฒนา ชนินทรลีลา
อายุ ๗๒ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ (ป.๗) โรงเรียนสหมิตรบ�ำรุง นาบอน
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัทแชนคอน จ�ำกัด ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้
เป็น เจ้าของและผู้ก่อตั้งร้านวัฒนาภัณฑ์ ค้าวัสดุก่อสร้าง (ต่อมาได้พัฒนาต่อยอดเป็นบริษัท
แชนคอน จ�ำกัด บริษัท เกรตติงไทย จ�ำกัด บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จ�ำกัด และบริษัท
กุลทอง จ�ำกัด ของลูก ๆ)  ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็น (๑) ผู้ก่อตั้งกองทุนเติมบุญ รวบรวมเงินบริจาค
ถวายพระสงฆ์และมอบให้โรงพยาบาลศิริราชเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้  (๒) สมาชิกชมรมสังสรรค์
บุญ ร่วมจัดเลี้ยงอาหาร-บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เช่น สถานคุ้มครองคน
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ไร้ที่พึ่งนนทบุรี เป็นประจ�ำทุกสองถึงสามเดือน  ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็น (๑) ประธาน
ทอดกฐิน ที่วัดพิศิษฐ์อรรถราม จังหวัดนครศรีธรรมราช และวัดป่าหว่านไฟ จังหวัดร้อยเอ็ด รวม
๕ ครั้ง จนสามารถสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและหล่อพระพุทธเมตตา ณ วัดป่าหว่านไฟ ได้ส�ำเร็จ
(๒) ประธานด�ำเนินงานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม วัดป่าหว่านไฟ วันที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๓) พุทธมามกะ ยึดมัน่ ในความเป็นอุบาสิกาทีด่ ี ใส่บาตรเข้ากรรมฐานทุกวัน เข้า
วัดทุกวันพระสม�ำ่ เสมอ ดูแลพระอาพาธทีม่ ลู นิธพิ ระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺโต  ด้วยการท�ำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ เช่น ได้รับวุฒิบัตรผ่าน
การศึกษาตามหลักสูตรวุฒิบัตรพุทธศาสน์ศึกษาทางไกล วิชาอภิธัมมัตถสังคหะ วันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๕๓ จากหน่วยงาน อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางวัฒนา ชนินทรลีลา
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา
เนื่องในงานวันบุรพาจารย์ ร�ำลึก จ�ำนวน ๓,๐๐๐ บาท ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นผู้บริจาค เช่น ๑) บริจาคสร้างวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ�ำนวน ๒๗,๔๐๐ บาท ในนามของนายมนต์ชยั ชนินทรลีลา
บุตรชาย ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ๒) ร่วมออกโรงทานภายในวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
นับได้ว่า นางวัฒนา ชนินทรลีลา ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสุดารัตน์ ศุภวาณิชยานนท์
อายุ ๗๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกบัญชี-การเงิน โรงเรียนเทพประสาทวิทยาลัย
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น เจ้าของบริษัท เต็กไถ่จิวเวลรี่ ซัพพลาย จ�ำกัด บริษัทยูโรไทยอาร์เจนโต้ จ�ำกัด บริษัท
SUPER KS (HK) บริษัท SUPER KS (INDONESIA) บริษัท SUPER KS (CHINA) หุ้นส่วนกับบริษัท
อังกฤษ และบริษัท จิวเวลรี่ปลาสเตอร์ จ�ำกัด ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้
เป็น ASSITACE MANAGER ทีบ่ ริษทั ซีอโี ต้ (ญีป่ นุ่ ) และมีประสบการณ์ในการบริหารธุกจิ หลายอย่าง
หลายบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ใฝ่ในการท�ำบุญท�ำกุศลบ�ำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิตย์ และช่วยเหลือ
สังคมโดยการสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ดังนี้ (๑) ร่วมสร้างห้องปฏิบัติธรรม
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และท�ำนุบ�ำรุงงานในพระพุทธศาสนากับพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) บริจาคสร้างโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท (๓) มอบทุนแก่สมาคมแม่นกเด็กพิการ จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (๔) บริจาค
ซ่อมแซมห้องครัว วัดสุตธรรมาราม จังหวัดนครนายก จ�ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (๕) บริจาคสร้าง
องค์พระ วัดวิมลคุณากร (บ้านไร่) จังหวัดสงขลา จ�ำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (๖) บริจาคบ�ำรุงและ
อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่ชีรุ่งรัศมี จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (๗) ร่วม
บริจาคกับมูลนิธพิ ทุ ธมหาเมตตาเพือ่ สร้างพระพุทธรูปต่าง ๆ จ�ำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และบริจาค
เครื่องปรับอากาศ สร้างลิฟต์ สร้างห้องน�้ำ  และอุปกรณ์ก่อสร้าง จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) บริจาคค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ เป็นการกุศล จ�ำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๙) บริจาคที่ดินจ�ำนวน ๓๐ ไร่ ที่จังหวัดปราจีนบุรี ราคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑๐) บริจาคบ้านและ
ที่ดินมูลค่า ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม สาขาประเทศออสเตรเลีย (๑๑) บริจาค
ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (๑๒) เป็นเจ้าภาพจัดคอร์สปฏิบัติ
ธรรมทัง้ ในและต่างประเทศ จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑๓) เป็นจิตอาสาช่วยโครงการวิทยุธรรมะ
และแจกทานผู้ป่วยติดเตียง และสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์และให้ความอนุเคราะห์ในกิจการงาน
ต่าง ๆ ด้วยความศรัทธาและเต็มใจช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ เพือ่ ท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา
ด้วยดีเสมอมา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสุดารัตน์ ศุภวาณิชยานนท์
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน�้ำปานะในกิจกรรมปฏิบัติธรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาแก่กองทุนของบัณฑิตวิทยาลัย
จ�ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายชุดเครื่องนอนส�ำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ๔๐๐ ชุด
ถวายสถาบันวิปัสสนาธุระ ๓๐๐ ชุด และถวายวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) ๑๐๐ ชุด
จ�ำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
นับได้ว่า นางสุดารัตน์ ศุภวาณิชยานนท์ ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่
อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวเพ็ญศรี ชั้นบุญ
อายุ ๗๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระไตรปิฎกศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาบริษัทแหนมดอนเมืองเจริญศรีจ�ำกัด ผู้ก่อตั้งเเละที่ปรึกษาบริษัท
JPM Sausage อีกทัง้ เป็นผูใ้ ฝ่ในการท�ำบุญท�ำกุศลบ�ำรุงพระพุทธศาสนาอยูเ่ นืองนิตย์ และช่วยเหลือ
สังคมโดยการสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้
ดังนี้ ด้านสังคม เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเขียนเขต   ด้านการบริจาคอุปถัมภ์บ�ำรุง
พระพุทธศาสนา (๑) ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรวัดโมลีโลกยาราม จ�ำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐
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บาท (๒) ทุนจัดสร้างส�ำนักงาน คณะพุทธศาสตร์ จ�ำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (๓) ทุนจัดสร้างศาลา
อเนกประสงค์ ๙๑ ปี ศ.พิเศษจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔) ทุน
จัดงานวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติ “เวสสันดรชาดก” จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (๕) ทุนจัด
งานวันพ่อแห่งชาติและเทศน์มหาชาติ “ภูริทัตชาดก” จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และสนับสนุนให้
ความอุปถัมภ์และให้ความอนุเคราะห์ในกิจการงานต่าง ๆ ด้วยความศรัทธาและเต็มใจช่วยเหลือ
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวเพ็ญศรี ชั้นบุญ ได้ส่ง
เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น (๑) ถวายบาตรแด่พระนิสิต
จ�ำนวน ๑๐๐ ใบ จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (๒) อุปถัมภ์ผลิตภัณฑ์บริษทั แหนมดอนเมืองเจริญศรีจำ� กัด
และวัตถุดบิ ในการปรุงอาหารถวายพระอาจารย์และนักเรียน รร.พอ.มจร ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
นับได้วา่ นางสาวเพ็ญศรี ชัน้ บุญ ได้บำ� เพ็ญตนให้เป็นหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่
อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวอรุณี สิรินทะสมบัติ
อายุ ๖๘ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตน ท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น ประธานบริษัทสิริโฮม ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ เป็นผู้อุปถัมภ์
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ, โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ และอุปถัมภ์กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ด้านเกี่ยวกับสังคม
เป็น (๑) กรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒)กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (๑) เป็นอุบาสิกาดีเด่นจากคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ (๒) ร่วมสร้าง
พระพุทธรูปประจ�ำวิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน (๓) โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติทุกปี ด้วยการ
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ท�ำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติมากมาย จึงท�ำให้ได้เกียรติคุณ ดังนี้ (๑) เครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ผู้กระท�ำความดีความชอบ
อันเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศ ศาสนา และประชาชน กระทรวง ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๑ สายสะพาย, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ภ. สตรี  
(๒) ได้รับโล่เกียรติคุณ “คนดีศรีล�ำพูน” ประจ�ำปี ๒๕๕๗  (๓) ได้รับเสาเสมาธรรมจักร ประจ�ำปี
๒๕๕๗  (๔) ได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานและวัดต่าง ๆ ที่ให้การอุปถัมภ์การบริจาค
เงิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวอรุณี สิรินทะสมบัติ
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของวิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา เป็นผูถ้ วายทุนการศึกษาโดยการตัง้ กองทุนศาสนทายาทวิทยาลัยสงฆ์ลำ� พูน
และถวายทุนการศึกษาแก่นสิ ติ วิทยาลัยสงฆ์ลำ� พูน และเป็นผูร้ ว่ มบริจาคก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัย
สงฆ์ล�ำพูน
นับได้ว่า นางสาวอรุณี สิรินทะสมบัติ ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางมาลัยจรัส ศรีรินทร์
อายุ ๖๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่ง นักวิชาการอิสระ ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ ด้านอาชีพการงาน เป็น
กรรมการผู้จัดการร้านศรีสมรเภสัช ด้านการอบรม/ศึกษาดูงาน ได้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานการ
พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข ด้านการเป็นวิทยากร เป็นวิทยากร
อบรมถวายความรู้การใช้ยาแผนปัจจุบันเบื้องต้น แก่พระภิกษุสามเณร ณ โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
ต�ำบลเชียงยืน อ�ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมแก่ชมรมผู้สูงอายุอ�ำเภอ
เชียงยืน เกี่ยวกับการใช้ยาแผนปัจจุบันให้ถูกต้องและปลอดภัยอย่างไรในวัยสูงอายุ
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ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสังคมประเทศชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ผ่านหลักสูตรการ
อบรมปฏิบัติธรรม ในโครงการอบรมปฏิบัติธรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ วัด
ป่าทัพม้า อ�ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นเงิน ๕,๐๐๐
บาท เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ วันครอบครัวแก่ ชมรมผู้สูงอายุ
เชียงยืน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ถวายปัจจัยเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ
วัดป่าทัพม้า ต�ำบลนาทอง อ�ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๒ วัดจันทร์ประสิทธิ์ ต�ำบล
โพนทอง อ�ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ได้มอบเกียรติบตั รให้เพือ่ แสดงว่าเป็นผูใ้ ห้การอุปถัมภ์
รับภาระงานของพระพุทธศาสนาอย่างสม�่ำเสมอ และด�ำเนินชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�ำนักงานเจ้าคณะอ�ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ได้มอบเกียรติบัตร
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี ท�ำคุณประโยชน์ อุปถัมภ์บ�ำรุงพระพุทธศาสนาด้านการ
ศึกษา พระภิกษุ สามเณร วัดปัจจิมเชียงยืน ต�ำบลเชียงยืน อ�ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
วิทยาเขตขอนแก่น นางมาลัยจรัส ศรีรินทร์ ได้ให้ความอุปถัมภ์กิจการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
วิทยาเขตขอนแก่น เช่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ถวายความอุปถัมภ์โครงการวิปสั สนากัมมัฏฐานนิสติ วิทยาลัย
สงฆ์มหาสารคาม วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเงินจ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ถวาย
ความอุปถัมภ์โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม วิทยาเขตขอนแก่น  เป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และความอุปถัมภ์ด้านอื่น ๆ ในคราวที่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม และวิทยาเขต
ขอนแก่นจัดขึ้น
นับได้ว่า นางมาลัยจรัส ศรีรินทร์ ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่
อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายภิญโญ หิตโกเมท
อายุ ๖๓ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นข้าราชการบ�ำนาญในต�ำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สังกัด กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ด้านเกี่ยวกับสังคม เริ่มรับราชการ
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๒ เกษียณอายุราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการ
๓๙ ปี ประกอบด้วย (๑) เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดก�ำแพงเพชร ระดับต�ำแหน่งอ�ำนวยการ (ระดับต้น)  
(๒) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง ระดับต�ำแหน่งอ�ำนวยการ (ระดับต้น)  (๓) ผู้อ�ำนวยการกอง
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พัสดุ กรมทีด่ นิ ระดับต�ำแหน่งอ�ำนวยการ (ระดับต้น) (๔) เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดนครสวรรค์ ระดับ
ต�ำแหน่งอ�ำนวยการ (ระดับสูง) และ (๕) เป็นประชาชนจิตอาสา เราท�ำความดีด้วยหัวใจ
ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ และวัดนครสวรรค์
พระอารามหลวงประกอบด้วย (๑) เป็นคณะกรรมการทีป่ รึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒) เป็น
คณะกรรมการพุทธอุทยานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (๓) เป็นคณะกรรมการวัดนครสวรรค์
พระอารามหลวง และ (๔) เป็นคณะกรรมการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติของวัดนครสวรรค์
พระอารามหลวง และด้วยการท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพุทธศาสนาด้วยดีมาโดยตลอด
จึงท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ คือ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๑ ชื่อ
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ในส่วนที่เ กี่ยวกับมหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย นายภิ ญ โญ หิ ต โกเมท
ได้ส่งเสริมและสนับสนุน กิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นกรรมการที่ปรึกษา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นกรรมการ
บุญนิธมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นผูถ้ วายทุนการศึกษาให้
กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้าน
ภัตตาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค์ เป็นผูบ้ ริจาคปัจจัยให้กบั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
นับได้ว่า นายภิญโญ หิตโกเมท ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายประเสริฐ วรปัญญา
อายุ ๖๑ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท สาขาบริหารวิศวกรรม University of Bridgeport USA.
เป็นอุบาสกผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติอุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน บ�ำเพ็ญ
ทาน ศีล ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ ยึดหลักธรรม ๘ ประการเป็นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต อุทิศ
ก�ำลังกายก�ำลังสติปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ เอาใจใส่ต่อการศึกษาด้วยดี
เสมอมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
ตามหลักกฎหมายวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตา
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วจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และความสัมพันธ์
อันดี ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตแพร่
นายประเสริฐ วรปัญญา มีส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย ส่งเสริม
การเรียนการสอนของพระนิสิต สนับสนุนทุนการศึกษากองทุนภัตตาหารเพลรวมถึงบริจาคทรัพย์
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่ นายประเสริฐ วรปัญญา ได้บำ� เพ็ญตนให้เป็นหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางพรเพ็ญ เดชวิไลศรี
อายุ ๖๑ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ค้าน�้ำมันประมงไทย (๒๐๐๓) จ�ำกัด ท่านมีประสบการณ์
และผลงาน สรุปได้ดังนี้ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทค้าน�้ำมันประมงไทย (๒๐๐๓) จ�ำกัด และด้วย
การท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ ดังนี้
(๑) เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ (๒) ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
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ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางพรเพ็ญ เดชวิไลศรี ได้
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ การงานของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยดี เ สมอมา เช่ น บริ จ าคทรั พ ย์ ถ วาย
มหาวิทยาลัยมหาฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่
ล้านบาทถ้วน)
นับได้วา่ นางพรเพ็ญ เดชวิไลศรี ได้บำ� เพ็ญตนให้เป็นหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางละออง บุญประเสริฐ
อายุ ๖๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ท่านมีประสบการณ์
และผลงาน สรุปได้ดังนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจต่างประเทศ ด้านเกี่ยวกับสังคม
เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารงานระดับประเทศ เช่น งานหลวงปู่เหรียญ ฯลฯ เป็นเจ้าภาพสร้าง
พระประธานทีว่ ดั สนามชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพภัตตาหารภิกษุสามเณร เป็นเจ้าภาพอาหาร
สถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้า ร่วมท�ำบุญโรงพยาบาลทีข่ าดแคลน ด้านงานท�ำนุบำ� รุงศาสนา (๑) เป็นเจ้าภาพ
สร้างโบสถ์ที่ประเทศอินเดีย (อรุณาจัลประเทศ) (๒) เป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถวัดศรีเจริญโพนบก
บ้านธาตุ อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (๓) เป็นเจ้าภาพบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดศรีเจริญ
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โพนบก บ้านธาตุ อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (๔) เป็นเจ้าภาพท�ำนุบ�ำรุงวัดจ�ำปาทอง อ�ำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย (๕) เป็นเจ้าภาพโรงทานและถวายภัตตาหาร เครื่องดื่ม น�้ำปานะ แก่พระภิกษุ
สามเณรในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในพิธปี ระทานสัญญาบัตรพัดยศเปรียญธรรม, พิธปี ระทานสัญญาบัตร
พัดยศพระครูสัญญาบัตรในเขต ภาค ๘, ในวันสอบธรรมสนามหลวง, สอบบาลีสนามหลวง และใน
กิจกรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
เป็นต้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางละออง บุญประเสริฐ
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน มอบให้ มจร. วิทยาเขต
หนองคาย จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ (ห้าแสนบาทถ้วน) ร่วมบริจาคเงินสร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมน�้ำใจ
เฉลิมพระเกียรติ จ�ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
นับได้วา่ นางละออง บุญประเสริฐ ได้บำ� เพ็ญตนให้เป็นหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายตะวัน สวนนันท์
อายุ ๖๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาโท คณะพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนบริหารศาสตร์
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เป็นบุคคลผูม้ คี วามรู  ้ ความสามารถ  มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ   อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็น
ผู้อุปถัมภ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ท่านมีประสบการณ์และผลงาน  สรุปได้ดังนี้
เป็นผู้อุปถัมภ์จัดตั้งกองทุนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นกรรมการพัฒนา
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายตะวัน สวนนันท์ ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์พิเศษประจ�ำวิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นกรรมการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และเป็นผูถ้ วายทุนการศึกษานิสติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จ�ำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐
บาทเป็นประจ�ำทุกปี
นับได้ว่า นายตะวัน สวนนันท์ ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

209

ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางดวงจันทร์ ประสาวเท
อายุ ๕๙ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๕ (มศ.๕)
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการเหรัญญิก วัดนันทิการาม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนเเก่น จังหวัด
ขอนเเก่น เเละกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนทัน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนเเก่น
จังหวัดขอนเเก่น ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้ (๑) เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�ำร้าน
สวัสดิการ เป็นเหรัญญิก ของศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน บ้านเนินทอง ต�ำบลบ้านค้อ อ�ำเภอเมือง
ขอนเเก่น จังหวัดขอนเเก่น สาขาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี (๒) เป็นกรรมการ วัดนันทิการาม
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนเเก่น จังหวัดขอนเเก่น  ด้านสังคมเเละการศึกษา (๑) เป็นกรรมการ
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ที่ปรึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนเเก่น จังหวัด
ขอนเเก่น (๒) เป็นผู้น�ำในการชักชวนให้ญาติธรรมเข้าวัด ปฏิบัติธรรม เช่น โครงการใกล้ชิด
พระศาสนาของวัดนันทิการาม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนเเก่น จังหวัดขอนเเก่น ด้านเกี่ยวกับ
ประเทศชาติ (๑) เป็นจิตอาสาพระราชทาน ในจังหวัดขอนเเก่น (๒) บริจาคโลหิตให้เเก่โรงพยาบาล
ขอนเเก่น (๓) บริจาคเงินร่วมสมทบมูลนิธิ พ.อ.ส.ว. เป็นประจ�ำทุกปี (๔) บริจาคเงินร่วมสมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประจ�ำทุกปี (๕) บริจาคเงินไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่องค์การยูนิเซฟ
เเห่งประเทศไทย เป็นประจ�ำทุกปี ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเเละสาธารณูปการ (๑) บริจาค
ทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างกุฏิรับรองพระสงฆ์ วัดนันทิการาม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนเเก่น
จังหวัดขอนเเก่น เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (๒) บริจาคทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ
วัดนันทิการาม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนเเก่น จังหวัดขอนเเก่น (๓) บริจาคทรัพย์สมทบทุน
ก่อสร้างศาลาการเปรียญพลับพลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วัดธาตุ พระอาราม
หลวง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนเเก่น จังหวัดขอนเเก่น เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (๔) บริจาค
ทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างกุฏิรับรองพระสงฆ์ วัดกลาง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนเเก่น จังหวัด
ขอนเเก่น เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (๕) เป็นเจ้าภาพกองทุนภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณรวัดธาตุ
พระอารามหลวง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนเเก่น จังหวัดขอนเเก่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน
ปีละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท (๖) บริจาคทรัพย์บ�ำรุงค่าน�้ำ-ค่าไฟฟ้า วัดนันทิการาม
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนเเก่น จังหวัดขอนเเก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ถึงปัจจุบัน ปีละ
๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท และด้วยการท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพุทธศาสนา
ด้วยดีมาโดยตลอด จึงท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ ดังนี้ (๑) พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓ ได้รับเกียรติบัตร
จากวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บรุ ี เป็นผูม้ ปี ระสาทะศรัทธาอย่างแรงกล้า เข้าร่วมปฏิบตั วิ ปิ สั สนาภาวนา
ซึ่งเป็นทางสายเอก (๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (๓) พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ได้รับเกียรติบัตรจากส�ำนักปฏิบัติธรรม
ประจ�ำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๑ วัดโพธิ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
(๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รบั เกียรติบตั รจากจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้
เข้าร่วมการประกวดสรภัญญ์ ในเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
(๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมสาธยาย
พระไตรปิฎก ตามโครงการพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางดวงจันทร์ ประสาวเท
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา ดังนี้   (๑) เป็นผู้มอบถวายทุน
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การศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นจ�ำนวนเงิน
๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) (๒) ร่วมบริจาคเงินก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียง
พระพุทธศาสนา F.M. 101.75 Mhz. เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้วน) (๓) ร่วม
บริจาคเงินก่อสร้างอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
(๔) ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้วน)
(๕) ร่วมบริจาคก่อสร้างกุฏิศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนานานาชาติ วัดนันทิการาม อ�ำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินจ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) และร่วมบริจาคเงิน
ท�ำบุญกฐินสามัคคี ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เพือ่ พัฒนาศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนานานาชาติ วัดนันทิการาม
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินจ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมืน่ บาทถ้วน) รวมยอด
ทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
นับได้ว่า นางดวงจันทร์ ประสาวเท ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางนัทธอร ดวงมณี
อายุ ๕๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ม.ศ.๓
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น สมาชิกสโมสรโรตารี่นเรศวร พิษณุโลก ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากสรุป
ได้ดังนี้ เป็นผู้น�ำบุญ เป็นประธานในงานบุญทอดกฐินทุกปีโดยต่อเนื่อง ๑๙ ปี และน�ำบุญในงาน
ถวายเทียนพรรษา ทุกปีอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๙ ปี เป็นผู้น�ำออกโรงทานงานบุญต่าง ๆ อย่าง
สม�่ำเสมอ เช่น งานบุญที่เป็นกิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์เป็นประจ�ำทุกปี ด้านสังคม เป็นเจ้าภาพ
อาหารสถานสงเคราะห์คนไร้ทพี่ งึ่ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก บริจาคเครือ่ งนุง่ ห่มแก่ผปู้ ระสพภัยหนาว
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เป็นเจ้าภาพอาหารเด็กพิการซ�้ำซ้อน ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เปิดโรงทานในงานถวายพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิ
นทราธิราช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดพิษณุโลก ด้านพระพุทธศาสนา ถวายภัตตาหารเพลพระ
สงฆ์ในงานประชุมสงฆ์ รับพัดยศสมณศักดิ์  สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางนัทธอร ดวงมณี ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นกรรมการฝ่ายอาหารและเครือ่ งดืม่
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา
เป็นประจ�ำทุกปี เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์คา่ ภัตตาหารพระภิกษุสามเณร เป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง เป็นผูบ้ ริจาค
เงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาแด่พระภิกษุ นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
นับได้ว่า นางนัทธอร ดวงมณี ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

214

ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายจ�ำรัส ตั้งตระกูลธรรม
อายุ ๕๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ)
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ เป็นผู้มี
ประสบการณ์การบริหารงานองค์กรภาครัฐ การบริหารธุรกิจภาคเอกชน งานพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาล โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรอนุรกั ษ์คณ
ุ ธรรมและวิถชี มุ ชน เป็น
ผูม้ อี ปุ การคุณต่อประเทศชาติและพระศาสนาเป็นอย่างยิง่ ด้านเกีย่ วกับสังคม เป็นนายกเทศมนตรี
เมืองไร่ขงิ ด้านเกีย่ วกับประเทศชาติ เป็นนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขงิ ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุ - สามเณร อบรมบาลีก่อนสอบภาค ๑๔ ทุกปี และด้วยการ
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ท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ คือ ได้รับ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จากหน่วยงาน กองอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายจ�ำรัส ตั้งตระกูลธรรม ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
ประจ�ำวิทยาลัยสงฆ์พทุ ธปัญญาศรีทวารวดี เป็นคณะกรรมการจัดท�ำแผนการบริการวิชาการวิทยาลัย
สงฆ์ พุ ท ธปั ญ ญาศรี ท วารวดี เป็ น คณะกรรมการแผนท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมวิ ท ยาลั ย สงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านเป็นผู้ให้การอนุเคราะห์วิศวกรโยธา ในการก่อสร้าง
อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พทุ ธปัญญาศรีทวารวดี เป็นผูบ้ ริจาค เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุ
สามเณร ประมาณ ๕๐๐ รูป ในการอบรมบาลีก่อนสอบภาค ๑๔
นับได้ว่า นายจ�ำรัส ตั้งตระกูลธรรม ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายพรชัย ก�ำริสุ
อายุ ๕๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง   ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส�ำนักงานคดีศาลสูงภาค ๔ ปฏิบัติราชการในหน้าที่อัยการ
ศาลสูง จังหวัดมุกดาหาร และเป็นข้าราชการอัยการ  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  (ข้าราชการอัยการ
ชั้น ๖) ส�ำนักงานคดีล้มละลาย ด�ำรงต�ำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)
ส�ำนักงานคดีศาลสูงภาค ๔  ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดงั นี้ ด้านเกีย่ วกับสังคม ได้ชว่ ย
เหลือกิจการงานของส�ำนักงานคดีศาลสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและ
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ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายแก่ประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งได้ส่งเสริมและ
เผยแผ่ความรู้ด้านกฎหมายแก่หน่วยงาน องค์กร และชุมชนต่าง ๆ ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็น
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดหนองบัวล�ำภู ชุดที่ ๓ ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจกลั่นกรองการขออนุญาตการพักใช้
และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระดับจังหวัด  ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ส�ำนักงานยุติธรรม
จังหวัดนครปฐม ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวันส�ำคัญทาง
พระพุทธศาสนามาโดยตลอด และได้ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ด  ี
รวมทั้งได้บริจาคทรัพย์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัด
นครพนม จากการด�ำเนินชีวติ เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ประชาชนทัว่ ไป ด้วยผลงานทีม่ คี ณ
ุ ปู การอย่างยิง่
แก่สงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยป์ รากฎเป็นทีป่ ระจักษ์ดงั กล่าว
ท�ำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจ�ำนวนมาก เช่น ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นมหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๕๘
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายพรชัย ก�ำริสุ ได้สง่ เสริมและ
สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแก่วิทยาลัย
สงฆ์นครพนม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนมเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งได้รระดมทุนสร้าง
ป้ายชื่อและรั้วรอบวิทยาลัยสงฆ์นครพนม เป็นต้น
นับได้ว่า นายพรชัย ก�ำริสุ ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ
สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายอ�ำนาจ สอนจันทร์
อายุ ๕๔ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
หัวหน้างานอ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดลพบุรี มีประสบการณ์
และผลงาน สรุปได้ดังนี้  เป็นหัวหน้างานจัดการเลือกตั้งส�ำนักงาน กกต.จังหวัดสุโขทัย เป็นหัวหน้า
งานจัดการเลือกตัง้ ส�ำนักงาน กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหัวหน้างานพรรคการเมืองส�ำนักงาน กกต.
จังหวัดอ่างทอง เป็นหัวหน้างานอ�ำนวยการส�ำนักงาน กกต. จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรระดับจังหวัด
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ส�ำหรับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร  ร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารหัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง
และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั กิ ารเลือกตัง้ เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรพนักงานปฏิบตั งิ านระดับกลาง  
เข้าอบรมฟื้นฟูการใช้งานระบบโปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนท้องถิ่น และคณะกรรมการการเลือก
ตั้ง เข้าอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้น�ำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ประจ�ำปี ๒๕๕๖ เข้าอบรม
โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ เข้าอบรมวิทยากรกระบวนการ
หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ เข้าอบรมหลักสูตรการสืบสวนและไต่สวนระดับต้นรุ่น
ที่ ๑ ฝึกอบรม ๓ เดือน ๑๘ วัน (๑๐ ก.ย.- ๒๘ ธ.ค. ๖๑) ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
อาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยรุ่นที่ ๔ และเข้าร่วมโครงการประชาชนจิตอาสา เราท�ำความ
ดีด้วยหัวใจ ด้วยผลงานที่มีคุณูปการอย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริยป์ รากฎเป็นทีป่ ระจักษ์ดงั กล่าวมา ท�ำให้ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ จ�ำนวนมาก
คือ ได้รบั เกียรติบตั รเชิดชูเกียรติ “โล่รางวัลและประกาศเกียรติคณ
ุ บุคคลต้นแบบ ประเภทข้าราชการ
ดีเด่น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายอ�ำนาจ สอนจันทร์ ได้สง่ เสริม
สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรเทศนา ณ วัดพุน้อย อ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้บริจาคเงินถวายความอุปถัมภ์
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดือนธันวาคม
ณ วัดพุนอ้ ย เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และถวาย
ความอุปถัมภ์พิธีประสาทปริญญาของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกปี
นับได้ว่า นายอ�ำนาจ สอนจันทร์ ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

220

ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางพรพิมล แก้วศรีงาม
อายุ ๕๓ ปี

ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว บริษัทเอกชัยสาลี่สุพรรณ จ�ำกัด ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ (๑) เลขาสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ (๒) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ (๓) บริจาคเงินสร้างตึกโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๕๕๕ (๔) บริจาคเงินสร้าง
ตึกโรงพยาบาลรามา พ.ศ. ๒๕๕๖ (๕) สร้างที่พักสงฆ์ วัดสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙
(๖) ร่วมสร้างอาคารของยุวพุทธิกสมาคม ปี ๒๕๕๖ (๗) บริจาคเงินให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
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พ.ศ. ๒๕๖๒ (๘) ให้ทุนการศึกษาลูกของพนักงานบริษัทเอกชัย สาลี่สุพรรณบุรี จ�ำกัด ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๓๘ – ปัจจุบัน (๙) มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒    
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางพรพิมล แก้วศรีงาม ได้
ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยการเป็นผู้อุปถัมภ์ ให้ความอุปถัมภ์โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏ
ฐาน คณะมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นับได้วา่ นางพรพิมล แก้วศรีงาม ได้บำ� เพ็ญตนให้เป็นหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่
อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายเอกภพ โตมรศักดิ์
อายุ ๕๒ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการปกครองท้องถิ่น)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ในอดีตเคย
รับราชการเป็นอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ท่านพัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ
และปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญา เอาใจใส่ต่อการศึกษา ปฏิบัติตามหลักธรรม ให้การ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ต้องชอบธรรม
ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
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ของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความ
เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ นื่ ประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุป
ได้ดงั นี้ ด้านพระพุทธศาสนา ท่านเป็นผูข้ วนขวายในการกุศลโดยร่วมบริจาคเงินบ�ำรุงวัดในพระพุทธ
ศาสนา ตลอดถึงอุปถัมภ์บ�ำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะแก่วัดต่าง ๆ เป็นประจ�ำ  สนับสนุนการ
บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรเพื่อบวชในพระพุทธศาสนา สนับสนุนการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง
ด้านสังคมและประเทศชาติ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประจ�ำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ำรวจ รวมทั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายเอกภพ โตมรศักดิ์ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น  เป็นกรรมการสภาวิทยาเขต
นครราชสีมา  เป็นผู้ให้การสนับสนุน อีกทั้งประสานงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต�ำบลหัวทะเล ชุมชนในเขตต�ำบลหัวทะเล
ท�ำให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความสะดวก และด�ำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ประสบ
ผลส�ำเร็จตามเป้าหมายด้วยดีมาตลอด
นับได้ว่า นายเอกภพ โตมรศักดิ์ ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวสงกรานต์ เกตุดี
อายุ ๕๒ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นเลขานุการสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก เลขานุการรองประธาน
สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ท่านมีประสบการณ์และผลงานมาก
สรุปได้ดังนี้ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสังคมสงเคราะห์ และการบริหารองค์กร ชมรม
สมาคม อันเป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์   ด้านสังคม เป็นคณะกรรมการโครงการวันต้นไม้
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ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน คณะกรรมการผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก
ด้านเกีย่ วกับประเทศชาติ เป็นเลขานุการรองประธานสมาพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน
เลขานุการสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ด้านพระพุทธศาสนา เป็น
คณะกรรมการโครงการอุปสมบทนาคหมู่ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก จากการ
ด�ำเนินชีวติ เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ประชาชนทัว่ ไป ด้วยผลงานทีม่ คี ณ
ุ ปู การอย่างยิง่ แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าวมา ท�ำให้ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจ�ำนวนมาก เช่น ได้รับโล่รางวัลสืบสานพระราชปณิธาณสร้างสรรค์งาน
เพื่อแผ่นดิน, โล่รางวัลผู้ท�ำคุณประโยชน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวสงกรานต์ เกตุดี
ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีป่ ระสาน
งานวิทยากร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เป็นคณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการ การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน
เกษตรอินทรีย์ แด่ พระภิกษุ สามเณร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้ถวายทุนการศึกษาแด่นสิ ติ วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นประจ�ำทุกปี เป็นผูร้ ว่ มสมทบทุนถวายภัตตาหารและปัจจัย ในโครงการอบรมวิปสั สนา
กรรมฐานคณะสงฆ์แด่ภิกษุสามเณร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
นับได้วา่ นางสาวสงกรานต์ เกตุดี ได้บำ� เพ็ญตนให้เป็นหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางรัชฎาภรณ์ แสนจักร์
อายุ ๕๒ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปวส. การบัญชี โรงเรียนอุดรพานิชการช่างกล จังหวัดอุดรธานี
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้จัดการ หจก.วัชราภรณ์พืชผล ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้
ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ (๑) มอบทุนสนับสนุนโครงการเกษตร โรงเรียนฮิลมาร์พาเบิล อ�ำเภอ
ปากชม จังหวัดเลย (๒) มอบทุนกีฬาสนับสนุนชุมชน ในเขตอ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย (๓) เป็น
เจ้าภาพซื้อที่ดิน วัดถ�้ำผาจันทร์ใด อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย, วัดป่าคลอง ๑๕ อ�ำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก, วัดโคสุภราช จังหวัดอ่างทอง (๔) เป็นเจ้าภาพสร้างถนน วัดป่านาค�ำน้อย จังหวัด
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อุดรธานี, วัดป่าอุดมญาณสัมปันโน จังหวัดเลย, วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี (๕) เป็นเจ้าภาพ
ปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงพื้นที่ในโรงเรียนในเขตอ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย ทุกปี ด้านสังคม
และการศึกษา (๑) เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด ต�ำบลเชียงกลม
อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย (๒) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกปี (๓) บริจาคทรัพย์สร้างอาคาร
เรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา จังหวัดอุดรธานี (๔) เป็นสมาชิกชมรมรักษ์พระบรมธาตุ
แห่งประเทศไทย ด้านพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ (๑) เป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์ วัดศรีประทุม
ภักดี วัดศรีชมชื่น วัดแสงอรุณ วัดบ้านน้อยศรีภูธร อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย (๒) เป็นประธาน
เจ้าภาพผ้าป่าเพื่อสร้างพระมหาเจดีย์ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี วัดป่าศรีอภัยวัน จังหวัดเลย
๓) เป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิสงฆ์  วัดศรีประทุมภักดี, วัดแสงอรุณ, อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย (๔) เป็น
เจ้าภาพสร้างเมรุวัดสันติราษฎรบูรณะ อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย (๕) เป็นเจ้าภาพสร้างโรงครัว
วัดศรีชมชืน่ อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย (๖) เป็นเจ้าภาพถวายตูพ้ ระไตรปิฎกและหนังสือพระไตรปิฎก
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี และวัดป่าศรีอภัยวัน จังหวัดเลย (๗) เป็นเจ้าภาพปรับพื้นดินสร้าง
โบสถ์ วัดศรีประทุมภักดี อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย (๘) เป็นเจ้าภาพถวายทองค�ำ, ฉัตรทองค�ำ 
วัดป่านาค�ำน้อย จังหวัดอุดรธานี (๙) เป็นเจ้าภาพสร้างยอดฉัตร วัดป่าธาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่,
และวัดป่าศรีมงคล จังหวัดเลย (๑๐) เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ สมเด็จ
องค์ปฐม ไว้ตามวัดทั่วประเทศ ทุกปี (๑๑) เป็นเจ้าภาพบุญกฐินวัดในเขต อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย
ทุกปี และด้วยการท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับ
เกียรติคุณ ดังนี้ (๑) ได้รับเลือกเป็น “บุคคลต้นแบบตัวอย่าง  สตรีดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๖”  โครงการ
เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน “รัฐ ราษฎร์ รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ถวายความดีเพื่อพ่อหลวง” (๒) ได้
รับเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง   “คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท ประจ�ำปี ๒๕๕๗” สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานโล่ รางวัลพระนามย่อ ญสส.
ประดิษฐานโล่รางวัล “พระกินรี” เพื่อเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางรัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ช่วยบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือ
น�ำ้ ท่วม สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ส่งเสริมสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์
กิจการงานต่าง ๆ การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ และพิธีต่าง ๆ ของ มจร. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระนิสิต
มจร. ที่เข้าร่วมค่ายปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๑๐ วันเป็นประจ�ำทุกปี
นับได้วา่ นางรัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ได้บำ� เพ็ญตนให้เป็นหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายธีรพล เจียงจตุรภัทร์
อายุ ๕๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั วีทซี แี มคคานิค  ซิสเต็มส์ จ�ำกัด,ประธานกรรมการบริษทั   อินเตอร์
อิงค์ เทคนิคส์ จ�ำกัด,ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ำรวจกรุงเทพมหานคร,
มีประสบการณ์การท�ำงานเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรมในกลุ่มของ Food
processing, Beverage, Cosmetics, Pharmaceutics, Electronic, General industry, Robot
system and Automation, Packaging, Inspection, Hyperspectral system มากกว่า ๒๐ ปี,
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มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม การให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับงานเครื่องจักร งาน
อุตสาหกรรมมีความเชี่ยวชาญออกแบบไลน์ผลิตของลูกค้าในกลุ่มงานอุตสาหกรรม การออกแบบ
เครือ่ งจักรกลกลุม่ งานอุตสาหกรรม และด้วยการท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ได้รบั เกียรติคณ
ุ ดังนี้ ได้รบั รางวัลยอดนักขายอันดับ ๑ ระดับนานาชาติ ประเภท
เครื่องพิมพ์, ได้รับรางวัล “APEC BEST OF THE BEST” ของเครื่องจักรประเภทแขนกล, ได้รับ
เกียรติบัตรยกย่องในฐานะผู้สนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายธีรพล เจียงจตุรภัทร์ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ประธานอุปถัมภ์การก่อสร้าง
วัดมหาจุฬาพุทธาราม,ถวายทุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ในระดับปริญญาตรีและ ปริญญาโทตัง้ แต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน�้ำ  ๑๐ ห้อง
เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นประธานทอดผ้าป่าประจ�ำปี ๒๕๖๒ เพื่อสมทบทุนสร้าง
วัดมหาจุฬาพุทธาราม มียอดเงินบริจาค ๗๘๖,๕๒๐ บาท  บริจาคเงินเพื่อตั้งกองทุนสะสมเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ ให้กับมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะซ่อมแซมโรงอาหาร
เป็นเงินจ�ำนวน   ๑๕๐,๐๐๐ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพปรับปรุงห้องศาลจ�ำลอง เป็นเงินจ�ำนวน
๔๕๐,๐๐๐ บาท  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่นสิ ติ ในโครงการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐานเป็น
ประจ�ำทุกปี, เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่าเป็นประจ�ำทุกปี
นับได้วา่ นายธีรพล เจียงจตุรภัทร์ ได้บำ� เพ็ญตนให้เป็นหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสรชัด สุจิตต์
อายุ ๔๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการเชิงปริมาณ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่ง (๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี (๒) รองประธานคนที่ ๑ คณะ
กรรมาธิการการทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (๓) สภาผูแ้ ทนราษฎร รองประธานคณะ
กรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผูแ้ ทนราษฎร (๔) นายกสมาคมผูป้ กครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียน
อนุบาลสุพรรณบุรี ๕) นายกสมาคมการศึกษาปฐมวัย สุพรรณบุรี ท่านมีประสบการณ์และผลงาน
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สรุปได้ ดังนี้ (๑) ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การหลักสูตร รักษาการผูจ้ ดั การหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒) ผูบ้ ริหารกลุม่ บริษทั หลักเมืองถาวร (สถานีนำ�้ มันเชือ้ เพลิง/
ศูนย์บริการรถยนต์ รถบรรทุก/ศูนย์บริการยางรถยนต์) (๓) สมาชิกสภาและรองประธานสภา
คนที่ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ๒ สมัย (๔) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒ สมัย
ด้านสังคมและการศึกษา (๑) คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
(๒) เคยเป็นประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ (๓) เคยเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย    
สุพรรณบุรี (๔) เคยเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี (๕) เคยเป็น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ (๖) เคยเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (๗) เคยเป็น
คณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี (๘) เคยเป็นคณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัย
นาฏศิลปสุพรรณบุรี (๙) เคยเป็นเลขาธิการและกรรมการกลาง สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
(๑๐) เคยเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ๓ สมัย (๑๑) วิทยากรบรรยายการจัดการเรียน การสอน
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง BBL ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ ร่วม
กิจกรรมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีเป็นประจ�ำ เช่น งานปิดทองไหว้พระ ประเพณีลอยกระทง
ตักบาตรทางน�้ำ วันส�ำคัญทางพุทธศาสนา ทอดกฐิน เข้าพรรษา เป็นต้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสรชัด สุจิตต์ ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น (๑) เป็นอาจารย์พเิ ศษสอนทีว่ ทิ ยาลัย
สงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓  (๒) สนับสนุนการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี
ศรีสุวรรณภูมิแห่งใหม่ (๓) สนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิเป็นประจ�ำ 
เช่น พิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
นับได้ว่า นายสรชัด สุจิตต์ ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ
สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
อายุ ๔๔ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา บธ.บ. (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.บ. (สาขาการเมืองการปกครอง), บธ.ม. (สาขาการเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นนักธุรกิจและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ ท่านมีประสบการณ์และ
ผลงานสรุปได้ดังนี้ ด้านประสบการณ์การท�ำงาน เป็นผู้มีประสบการณ์การท�ำงานด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ด้านเกีย่ วกับสังคม เป็นคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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เป็นกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นกรรมาธิการคณะกรรมาธิการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นกรรมาธิการคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเป็นกรรมาธิการคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม ด้านเกี่ยวกับ
ประเทศชาติ เป็นกรรมการคณะกรรมการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อังกฤษเป็นกรรมการ
คณะกรรมการกลุม่ มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา เป็นผูส้ นับสนุน
กิจกรรมโครงการวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ และวิทยาลัยสงฆ์
ชัยภูมิ เป็นผู้อุปถัมภ์ภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร ที่ศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เป็นประจ�ำทุก
ภาคการศึกษา เป็นเจ้าภาพอาหารและน�ำ้ ปานะในโครงการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐานนิสติ ประจ�ำปี
ของวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิทุกปีและด้วยการท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย จาก
หน่วยงานรัฐสภา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นกรรมการประจ�ำวิทยาลัย
สงฆ์ชัยภูมิ เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาแด่พระนิสิตนักศึกษาเป็นประจ�ำทุกปี เป็นผู้อุปถัมภ์ภัตตาหาร
เพลส�ำหรับนิสติ ทีม่ าศึกษา เป็นผูบ้ ริจาคปัจจัยสร้างอาคารเรียนจ�ำนวน ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สีแ่ สนหก
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผู้ผันงบประมาณจากภาครัฐมาปรับพื้นที่และสร้างสาธารณูปโภค
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จ�ำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)
นับได้ว่า นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสิทธิอัต บัวทอง
อายุ ๓๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการฯ มูลนิธิโพธิวัณณา เป็นวิทยากรประจ�ำรายการ “ฝ่าวิกฤติรักษาใจ” ออก
อากาศทุกวันศุกร์   เวลา ๑๙.๐๐ น. ทาง Facebook และ YouTube ของมูลนิธิโพธิวัณณา เป็น
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว และเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้
ดังนี้ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ - ท�ำงานส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์โดยการสาธารณสงเคราะห์
ในโครงการต่าง ๆ หลายโครงการเกือบทุกปี และส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
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โดยเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารเพล และปัจจัย ในโอกาสวันเกิดและวันพิเศษต่าง ๆ เป็น
ประจ�ำ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เป็น
วิทยากร น�ำปฏิบัติธรรมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการน�ำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปรับ
ใช้กับชีวิตประจ�ำวัน และการท�ำงาน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นประจ�ำทุกปี
ด้านการสาธารณูปการ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมท�ำบุญและสนับสนุนมูลนิธิโพธิวัณณา น�ำโดย ดร.แม่
ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ในโครงการก่อสร้างเสนาสนะสงฆ์ ซุ้มประตูทางเข้า ถนนคอนกรีต กุฏิ
กรรมฐานรับรองผู้บริหารมหาจุฬาอาศรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม อ�ำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมบุญสนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยเทศน์มหาชาติ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร และได้ร่วมบุญโครงการ
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ด้านการสาธารณะสงเคราะห์
ได้ตั้งกองทุนพัฒนาคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนศึกษา พัฒนาสังคม ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ และ
เพื่อสนับสนุนกิจการอื่น ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการในโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมของคณะพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาคทุนการศึกษา และ
อุปกรณ์การศึกษาคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาเพือ่ การศึกษาพระพุทธศาสนา ในโครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นายสิทธิอัต  บัวทอง ได้ส่ง
เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้อุปถัมภ์อาหารและเครื่องดื่ม
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายทุนการ
ศึกษาพระนิสิต บริจาคทรัพย์ร่วมงานพิธีประสาทปริญญา ร่วมท�ำบุญบริจาคอาหารและน�้ำดื่มเข้า
โรงครัวประจ�ำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นับได้วา่ นายสิทธิอตั บัวทอง เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายศิริพงษ์ ไหวดี
อายุ ๕๘ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง   ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น ทนายความ
ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดงั นี้ เป็นทนายความตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึงปัจจุบนั
ด้านเกี่ยวกับสังคม (๑) อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  (๒) วิทยากร ป.ป.ช. จังหวัด
สุรินทร์ โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์  ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   (๓) วิทยากรและคณะท�ำงานเครือข่ายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จังหวัดสุรนิ ทร์  (๔) วิทยากรท้องถิน่ โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจ
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ทางการเมือง ด้านเกีย่ วกับประเทศชาติ (๑) ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภา
จังหวัดสุรินทร์ ชุดที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๓ (๒) ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำเขต ๑ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๔๔ (๓) ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำเขต ๒ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๔) กรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำเขตเลือกตัง้ ในจังหวัดสุรนิ ทร์ หลายสมัย (๕) อนุกรรมการประสาน
งาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัดสุรนิ ทร์ (๖) คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรนิ ทร์ ในการเลือกตัง้ นายก อบจ. และ ส.อบจ. สุรนิ ทร์ เมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ด้านเกีย่ วกับ
พระพุทธศาสนา เป็นครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ และด้วยการท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ ดังนี้ (๑) ประกาศเชิดชูเกียรติ “ต้นแบบ
คนดีศรีแผ่นดิน ๑ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (๒) ประกาศเกียรติคณ
ุ จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (๓) โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายศิริพงษ์ ไหวดี ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา ดังนี้ (๑) เป็นคณะกรรมการประจ�ำ
วิทยาลัยสงฆ์สรุ นิ ทร์หลายสมัย (๒) เป็นคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจ�ำวิทยาเขตสุรนิ ทร์
หลายสมัย (๓) เป็นคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินประจ�ำวิทยาเขตสุรินทร์หลายสมัย เป็น
ผู้ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านทุนทรัพย์แก่วิทยาเขตสุรินทร์
เป็นผู้บริจาคทุนร่วมโครงการพัฒนาศาสนทายาทเพื่อส่งเสริมพุทธศาสน์ให้มั่นคง
นับได้ว่า นายศิริพงษ์ ไหวดี ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ
สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายวิศิษฎ์ สุปรียาพร
อายุ ๖๓ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง   ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ประจ�ำวิทยาลัยสงฆ์พะเยา ท่านมีประสบการณ์
และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านการท�ำงาน (๑) เป็นทนายความและว่าความทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ - ปัจจุบัน เป็นเวลา ๓๙ ปี (๒) เป็นเจ้าของและหัวหน้าส�ำนักงานวิศิษฎ์  สุปรียาพร
ทนายความและการบัญชี ตั้งแต่มกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ - ปัจจุบัน เป็นเวลา ๓๕ ปี ด้านสังคม
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และการศึกษา (๑) เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเป็นเวลา ๑๓ ปี (๒) เป็นรองประธานคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖
- พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมเป็นเวลา ๑๕ ปี (๓) เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
ฟากกว๊านวิทยาคม อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมเป็น
เวลา ๒ ปี (๔) เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนฟากกว๊าน
วิทยาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน (๕) เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ.
๒๕๕๙ รวมเป็นเวลา ๔ ปี (๖) เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเป็นเวลา
๑๓ ปี (๗) เป็นที่ปรึกษากฎหมายในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเป็นเวลา ๒ ปี (๘) เป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมเป็นเวลา
๑๐ ปี (๙) เป็นคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมายในคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพะเยา
เขต ๑ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ - พ.ศ.๒๕๕๒ ๒ สมัย รวมเป็นเวลา ๖ ปี (๑๐) เป็นนายกสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๒ (ชุดก่อตั้ง) รวมเป็นเวลา ๒ ปี (๑๑)
เป็นคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมายในคณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำจังหวัดพะเยา ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒ สมัย) รวมเป็นเวลา ๖ ปี (๑๒) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจงั หวัดพะเยา ๒ สมัย (๑๓) เป็นประธานคณะกรรมการทีป่ รึกษา
ชุมชน โรงพยาบาลพะเยา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา ๑๕ ปี (๑๔) เป็นอาสาสมัคร
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ - พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็นเวลา ๑๙
ปี (๑๕) เป็นประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑
- พ.ศ. ๒๕๖๔  รวมเป็นเวลา ๓ ปี (๑๖) เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดพะเยา  ๒ สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมเป็นเวลา ๕ ปี (๑๗) เป็น
ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนส�ำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดพะเยา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเป็นเวลา ๒ ปี (๑๘) เป็นคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมายส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ.
๒๕๕๔ รวมเป็นเวลา ๔ ปี (๑๙) เป็นกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดพะเยา ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๒๙
– พ.ศ. ๒๕๓๘ รวมเป็นเวลา ๙ ปี (๒๐) มีจิตอาสาท�ำประโยชน์ให้กับชุมชนและส่วนรวมในจังหวัด
พะเยาและจังหวัดใกล้เคียงมาตั้ง แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ - พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็นเวลา ๓๗ ปี
ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ (๑) เป็นคณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง จังหวัดพะเยา
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ปี ๒๕๓๕/๑, ๒๕๓๕/๒ (๒) เป็นประธานองค์กรกลางการเลือกตั้ง จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๓๘ และปี
๒๕๓๙ (รวม ๒ สมัย) (๓) เคยเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกล้าจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมเป็นเวลา ๖ ปี (๔) เป็นประธาน
สภาทนายความจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๓๕ ๒ สมัย รวมเป็นเวลา ๖ ปี (๕) เป็น
คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยกฎหมายในคณะอนุ ก รรมการสงเคราะห์ แ ละคุ ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมเป็นเวลา
๑๐ ปี (๖) เป็นอนุกรรมการสามัญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในคณะอนุกรรมการสามัญประจ�ำ
จังหวัดพะเยา (อ.ก.พ. จังหวัดพะเยา) ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็นเวลา ๕ ปี (๗) เป็น
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตามกฎกระทรวง
มหาดไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา ๑๐ ปี (๘) เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓, พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ รวมเป็นเวลา ๖ ปี ด้านเกี่ยว
กับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ   ดำ� รงพุทธศาสนาโดยการบริจาคเงินบูรณะศาลาการเปรียญ
และกุฏิสงฆ์ จ�ำนวน ๙ วัด  และด้วยการท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศซาติ และพระพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ ดังนี้ (๑) เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ ด้านผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ด้านการวางแผน สนับสนุนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิด จากกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
(๒) เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายวิศิษฎ์ สุปรียาพร
ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย ประจ�ำวิทยาลัยสงฆ์พะเยา ต่อเนื่อง ๓ สมัย
นับได้ว่า นายวิศิษฎ์ สุปรียาพร ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายจิระเดช อุบล
อายุ ๔๕ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบัณทิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีความ
เชีย่ วชาญพิเศษคือ เป็นวิศวกรโยธา ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธาเทศบาลต�ำบลบางปะอิน
(รก.ผู้อ�ำนวยการกองช่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน) หัวหน้าฝ่ายโยธาเทศบาลต�ำบลบางปะอิน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  นายช่างส�ำรวจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านสังคมและการศึกษา เป็นคณะกรรมการตรวจ
การจ้างอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลบางปะอิน เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตึกพักผู้ป่วย ๑๔๔
เตียงโรงพยาบาลบางปะอิน   เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารพักคนงาน โรงพยาบาล
บางปะอิน เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียโรงพยาบาลบางปะอิน เป็นคณะ
กรรมการตรวจการจ้างงานถนนภายในโรงพยาบาลวังน้อย  เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างก�ำแพง
ป้องกันน�ำ้ ท่วมโรงพยาบาลบางไทร และเป็นผูอ้ อกแบบโครงสร้างอาคารกายภาพบ�ำบัดโรงพยาบาล
บางไทร ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ เป็นคณะอนุกรรมการบูรณะวัดนิเวศ
ธรรมประวัติ เป็นคณะกรรมการจัดท�ำแผนผังวัดชูจิตธรรมาราม เป็นผู้ออกแบบโครงสร้างอาคาร
กุฏเิ จ้าอาวาส วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทศิ เป็นผูค้ วบคุมงานปรับปรุงอาคารอุโบสถกลางน�ำ 
้ หลังน�ำ้ ท่วม
ปี ๒๕๕๔ เป็นผู้ควบคุมงาน ดูแลรักษาเขื่อนป้องกันน�้ำท่วมวัดนิเวศธรรมประวัติ ได้รับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ชั้นทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม)
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายจิรเดช อุบล ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุม
งาน (อาคารหอพักนิสิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๑, ๒),  ผู้ควบคุมงานระบบสาธารณูปโภค
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ, ออกแบบระบบป้องกันน�้ำท่วมรอบมหาวิทยาลัย, ออกแบบและ
ควบคุมงานอาคารสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ออกแบบระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โครงสร้างอาคารเรือนไทย (พระพรหมบัณทิต),
โครงสร้างป้าย ค.ส.ล. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ออกแบบถนน ค.ส.ล.วิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ, เป็นคณะท�ำงานส�ำรวจความเสียหายของอาคารน�ำ้ ท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔,  คณะ
ท�ำงานประมาณราคาของบประมาณความเสียหายจากน�้ำท่วมปี ๒๕๕๔
นับได้ว่า นายจิระเดช อุบล เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายรัชพล ภู่โอบอ้อม
อายุ ๕๑ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนศรีวิกรม์
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่ง อาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญญู ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้
ดังนี้  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เข้าเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูต�ำแหน่งอาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์
จนถึงปัจจุบนั ด้านการท�ำงานสาธารณประโยชน์ อาทิ ได้รว่ มงานกับมูลนิธริ ว่ มกตัญญู มอบสิง่ ของ
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั และแจกเสือ้ ผ้าแก่ผปู้ ระสบภัยหนาว
ตามจังหวัดต่าง ๆ ที่มูลนิธิร่วมกตัญญู เดินทางไปช่วยเหลือ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้
กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  
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ด้านพระพุทธศาสนา เป็นผูร้ ว่ มงานกับมูลนิธริ ว่ มกตัญญู ร่วมสร้างและปฏิสงั ขรณ์วดั , อุโบสถ, ศาลา
และเมรุ เป็นต้น ด้านการศึกษา ได้รว่ มงานกับมูลนิธริ ว่ มกตัญญู สร้างอาคารเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์
การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่ยังขาดแคลน
และห่างไกลความเจริญ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายรัชพล ภู่โอบอ้อม ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ร่วมงานกับมูลนิธิ
ร่วมกตัญญู ปฏิบัติหน้าที่ในการแจกอาหารบริการแก่ผู้มาร่วมงานพิธีประสาทปริญญา ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
นับได้ว่า นายรัชพล ภู่โอบอ้อม เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายวิทยา ตันฑอาริยะ
อายุ ๕๙ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่ง อาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญญู   ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุป
ได้ดงั นี  ้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เข้าเป็นอาสาสมัครมูลนิธริ ว่ มกตัญญูตำ� แหน่งอาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์
จนถึงปัจจุบนั ประสบการณ์การท�ำงานด้านกูภ้ ยั อาทิ ไฟไหม้ซานติกา้ ผับ, โคลนถล่มน�ำ้ ก้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์, โคลนถล่มอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์, สึนามิ ๗ จังหวัดภาคใต้ วาตภัยปาบึก อ�ำเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และภัยพิบตั มิ หาอุทกภัย ทัง้ ภาคกลางและภาคใต้  ประสบการณ์
การท�ำงานด้านสาธารณประโยชน์ อาทิ ร่วมงานกับมูลนิธริ ว่ มกตัญญู ออกแจกสิง่ ของเพือ่ ช่วยเหลือ
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ผู้ประสบภัยทั้งวาตภัย, อัคคีภัย, อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ ประสบการณ์การท�ำงานด้านศาสนา
อาทิ ร่วมงานกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ปฏิบัติหน้าที่โรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน ที่เดินทาง
มาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวงตลอดระยะเวลา ๑๐๐ วัน รวมถึงงานพระราชพิธถี วายพระ
เพลิง พระบรมศพฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมสร้างและปฏิสังขรณ์วัด  อุโบสถ  ศาลา และเมรุ เป็นต้น   
ด้านการศึกษา ได้รว่ มงานกับมูลนิธริ ว่ มกตัญญู สร้างอาคารเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและ
อุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่ยังขาดแคลนและห่างไกล
ความเจริญ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายวิทยา ตันฑอาริยะ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา เช่น   ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ รงครัวประกอบ
อาหารเลี้ยงประชาชน งานพิธีประสาทปริญญา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
นับได้ว่า นายวิทยา ตันฑอาริยะ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางวิภาศิริ มะกรสาร
อายุ ๖๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นนายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายศาสนาสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเป็นประธานฝ่ายหารายได้ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช และ
กรรมการมูลนิธคิ ณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์และผลงานในการสนับสนุน
ส่งเสริมอุปถัมภ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันชาติ และสถาบันพระพุทธ
ศาสนา ด้วยดีเสมอมา
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ได้ท�ำงานในการส่งเสริมกิจการต่าง ๆ ของงานพยาบาล งานกิจการด้านสตรีและเด็ก
งานด้านสังคมสงเคราะห์ ในโอกาสต่าง ๆ ได้สนับสนุนและอุปถัมภ์บ�ำรุงการสร้างวัดหลายแห่ง
อุปถัมภ์ทนุ การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรอยูเ่ สมอ จัดกฐินไปทอดถวาย ณ วัดต่าง ๆ ทัง้ ในและต่าง
ประเทศ จัดกิจกรรมการเทศน์มหาชาติร่วมกับคณะสงฆ์ทุกปี อุปถัมภ์การรักษาพยาบาลพระภิกษุ
สามเณรอยู่เสมอ เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม สภาสตรีแห่งชาติ นายก
สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒ สมัย
เลขาธิการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ประธานบริหารสภาสตรี
แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ๒ สมัย
เป็นต้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางวิภาศิริ มะกรสาร ได้
อุปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง
อุปถัมภ์และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่พระสงฆ์ชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็น
กรรมการจัดกิจกรรมเนือ่ งในวันวิสาขบูชา วันส�ำคัญสากลของโลกของ ICDV ส่งเสริมและสนับสนุน
งานของพระธรรมทูตไทยและพระธรรมทูตประเทศต่าง ๆ ในต่างประเทศ มิได้ขาด ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมความร่วมมือและการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมและวิชาการของมหาวิทยาลัยกับประเทศอืน่ ๆ
ด้วยดีตลอดมา
นับได้ว่า นางวิภาศิริ มะกรสาร เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสมปอง สงวนบรรพ์
อายุ ๖๓ ปี

คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งคณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะท�ำงานที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการและวิทยากร
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่านมี
ประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ เคยด�ำรงต�ำแหน่ง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ อัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก อัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
ดีซี อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ
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กรุงย่างกุง้ เป็นต้น ซึง่ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ ร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายเป็นอย่างดี เป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีกตัญญูกตเวทิตาธรรม ให้การอุปถัมภ์แสดงการ
คุ้มครองพระพุทธศาสนามิได้ขาด
ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นายสมปอง สงวนบรรพ์ ได้อ�ำนวย
ความสะดวกและร่วมกับมหาวิทยาลัยด�ำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จัดกิจกรรมนานาชาติ
และความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนากับประเทศต่าง ๆ เช่น สนับสนุนการด�ำเนินงานของสถาบัน
สมทบของมหาวิทยาลัย ในประเทศฮังการี ส่งเสริมงานความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับคณะสงฆ์
และชาวพุทธ ในสหภาพเมียนมา กัมพูชา เวียดนาม เป็นประธานร่วมกับมหาวิทยาลัย ด�ำเนินงาน
จัดสร้างพระประธานปิดทอง ๑ องค์ และพระพุทธรูปบูชา ๙ นิ้ว ๓๐๐ องค์ ไปประดิษฐาน ณ
ประเทศเวียดนาม โดยมีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธสี ง่ มอบถวาย ณ นครโฮจิมนิ ห์
เป็นประธานร่วมกับมหาวิทยาลัยอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดไทยในเซนต์
ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ส่งเสริมและสนับสนุนงานของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมา
ด้วยดีโดยตลอดในทุกพื้นที่
นับได้ว่า นายสมปอง สงวนบรรพ์ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคมประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การ
ยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบ
เข็มเกียรติคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไปไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสมสมร หนูมา
อายุ ๖๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนจิตรลดา มีประสบการณ์และผลงาน
สรุปได้ดังนี้ ได้ท�ำหน้าที่ครูและผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดา ในพระราชวังสวนดุสิต คือ เป็นครูประจ�ำ
กลุม่ สร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ (สปช.) ระดับประถมศึกษา เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับประถม
ศึกษา เป็นรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา และเป็นรองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา
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เป็นผู้แทนโรงเรียนจิตรลดาในกรรมการและงานดูงานต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ
ร่างหลักสูตรกลุม่ สร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นคณะกรรมการจัดโครงการพุทธรักษา
ร่วมกับกรมการศาสนา เป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นคณะกรรมการจัดโครงการ
จิตรลดาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมถวายพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั มิได้ขาด เป็นกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมและน�ำชมวัดและศาสนสถาน
ให้แก่นกั เรียน รวมถึงได้ให้การอุปถัมภ์กจิ กรรมด้านพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และบุคคลอยูเ่ สมอ
ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการสอนพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เช่น ทีส่ หภาพเมียนมา อินโดนีเซีย
จีน อินเดีย และศรีลังกา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสมสมร หนูมา ได้ให้การ
อุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริม และร่วมจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วย
ดีเสมอมา คือ ได้รว่ มเป็นผูบ้ ริหารในการอาราธนาและถวายการอ�ำนวยความสะดวกให้พระสงฆ์จาก
มหาวิทยาลัยไปจัดกิจกรรพระพุทธศาสนาในโรงเรียนจิตรลดา และร่วมจัดกิจกรรมที่ส�ำคัญต่าง ๆ
เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา จัดโครงการ
บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณจี ติ รลดาเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในมหามงคลสมัยทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อยุธยา (๒๕๔๙) จัดโครงการ ๘๔ พรรษามหามงคล จิตรลดาน้อมกมลถวายพระพรชัย ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา และโรงเรียนจิตรลดา (๒๕๕๔) เป็นคณะกรรมการ
จัดโครงการ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จิตรลดาบรรพชาภิวนั ทน์
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา (๒๕๕๘) จัดกิจกรรมน�ำนักเรียนไปถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน�้ำฝนประจ�ำปี ณ วัดต่าง ๆ ปีละ ๖ วัด (๒๕๔๖-๒๕๕๔) จัดโครงการจาริกวัดจารึกธรรม น�ำนักเรียนไปศึกษาปฏิบัติ ณ วัดต่าง ๆ ๖ วัด (๒๕๕๔-๒๕๖๑) วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร วัดญาณเวศกวัน วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สลับกันไป ร่วมจัดกิจกรรมส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาและ
วันส�ำคัญของโรงเรียน มิได้ขาด ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมใหญ่ ณ ศูนย์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม โดยมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อยุธยา ทั้งยังช่วยเป็นครูอาสาสอนหนังสือให้กับนักเรียนที่มาพักอยู่ในมหาวิทยาลัย ในช่วงน�้ำท่วม
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นับได้ว่า นางสมสมร หนูมา เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎ
ฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวศุขศรี ชินะกุล
อายุ ๖๔ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ระดับ มศ. ๓
ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้   ร่วมบริจาคท�ำบุญทอดผ้าป่า
ในงานวันขึ้นปีใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน $๓๐๐ (สามร้อยเหรียญสหรัฐ) โดยมี พระครูวิเทศกัลยาณธรรม
เป็นเจ้าอาวาส,  ร่วมบริจาคท�ำบุญในงานกตัญญูอดีตเจ้าอาวาส วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมือง
ชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน $๒๐๐ (สองร้อยเหรียญสหรัฐ)
โดยมี พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส, ร่วมบริจาคท�ำบุญเนื่องในวันสงกรานต์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เงินจ�ำนวน $๓๐๐ (สามร้อยเหรียญสหรัฐ) โดยมี พระครูวเิ ทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส,  รว่ มบริจาค
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ท�ำบุญเนื่องในงานวันเข้าพรรษา วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน $๔๐๐ (สีร่ อ้ ยเหรียญสหรัฐ) โดยมี พระครูวเิ ทศกัลยาณธรรม
เป็นเจ้าอาวาส,  เป็นประธานจัดงานวันสารทไทย-สลากภัต วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิ
โนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน $๑,๐๐๐ (หนึ่งพันเหรียญสหรัฐ)
โดยมี พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส,  เป็นประธานจัดงานวันพ่อแห่งชาติ และเจ้าภาพ
กัณฑ์เทศน์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นเงินจ�ำนวน $๗๐๐ (เจ็ดร้อยเหรียญสหรัฐ) โดยมี พระครูวเิ ทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส,  ร่วม
บริจาคท�ำบุญทอดผ้าป่าในงานวันพ่อแห่งชาติ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน $๑๐๐ (หนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐ) โดยมี พระครู
วิเทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส,  ร่วมบริจาคท�ำบุญค่าน�้ำ ค่าไฟ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ
เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน $๑๕๐ (หนึง่ ร้อยห้าสิบเหรียญ
สหรัฐ) โดยมี พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส,  เป็นรองประธานถวายผ้าป่า งานถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน $๑,๐๐๐ (หนึ่งพันเหรียญสหรัฐ) โดยมี พระครูวิเทศกัลยาณธรรม
เป็นเจ้าอาวาส  
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวศุขศรี ชินะกุล ได้ส่ง
เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ถวายทุนการศึกษานิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประจ�ำทุกปี ร่วมบริจาคปัจจัยบ�ำรุงมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประจ�ำทุกปี  บริจาคเงินถวายภัตตาหารนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเป็นประจ�ำทุกปี และได้บริจาคเงินบ�ำรุงพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประจ�ำทุกปี
นับได้ว่า นางสาวศุขศรี ชินะกุล เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายกอปรลาภ อภัยภักดิ์
อายุ ๖๒ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่ง หัวหน้าส�ำนักงานกฎหมายกอปรนิติ และประธานกรรมการบริษทั ส�ำนักงานกฎหมาย
กอปรนิติ จ�ำกัด  ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้  เป็นหัวหน้าส�ำนักงานกฎหมายกอปร
นิติและประธานกรรมการบริษัทส�ำนักงานกฎหมายกอปรนิติ จ�ำกัด โดยที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานใน
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ต�ำแหน่งต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ อาทิเช่น ทนายความส�ำนักงานกฎหมายบัญชีและธุรกิจพงษ์สุริยา
ทนายความส�ำนักงานกฎหมายบัญชีและธุรกิจอรุณอัมรินทร์หัวหน้าส�ำนักงานกฎหมายกอปรนิติ
โดยได้ประกอบอาชีพทนายความมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาประมาณ ๓๐ ปี ว่าความทั้งคดีแพ่ง
และคดีอาญาในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คดี จึงมีประสบการณ์ในการว่าความคดีทุกประเภท อีก
ทั้งได้เป็นที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวสมุทรสาคร ที่ปรึกษาสมาคมตัวแทนประกันภัย ที่ปรึกษา
สภาสถาปนิก ทีป่ รึกษาสมาคมการท่องเทีย่ วสมุทรสาคร ทีป่ รึกษาสมาคมทางด้านกฎหมายตัวแทน
ประกันภัย ที่ปรึกษาสภาสถาปนิกในคณะกรรมการสภาสถาปนิก และกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่านได้เป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะ
กรรมการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ถวายความรู้แก่นิสิต
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี อีกทั้งได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นายกอปรลาภ อภัยภักดิ์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวบุบผา ทิมถาวร
อายุ ๕๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. ๕)
ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น เจ้าของกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารพาณิชย์ ท่านมีประสบการณ์และ
ผลงาน สรุปได้ดังนี้ เป็นเจ้าของกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารพาณิชย์ เป็นกรรมการสถาน
ศึกษาโรงเรียนบ้านคลองบัว (เปี่ยมแสงโรจน์) เป็นกรรมการโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
โดยศูนย์สง่ เสริมพระพุทธศาสนาและสมาคมผูท้ ำ� คุณประโยชน์เพือ่ พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  
เป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค โดยสมาคมเปรียญธรรมแห่ง
ประเทศไทย
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวบุบผา ทิมถาวร
ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ถวายทุนการศึกษาแก่พระนิสติ
บริจาคกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาคปัจจัยเพื่อเป็นกองทุนการ
ศึกษาแก่พระนิสิต ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นับได้ว่า นางสาวบุบผา ทิมถาวร เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางเบญจรัตน์ พฤฒิธาดา
อายุ ๗๔ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษาวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มจร
กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และที่ปรึกษาสมาคมไทยอีสานกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่านได้ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้ร่วมงานการกุศลและบริจาคทุนทรัพย์ให้กับ
สมาคมไทยต่าง ๆ ช่วยเหลือประชาชนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในประเทศไทยและ
สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนไทยจ�ำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ, ถวายความอุปถัมภ์
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เป็นเจ้าภาพพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษี
(หลวงตาชี) ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เป็นประจ�ำทุกปีจ�ำนวนเงินประมาณ ๑๐,๐๐๐
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ, ร่วมกิจกรรมงานบ�ำเพ็ญบุญในเทศกาลวันส�ำคัญของวัดไทยในสหรัฐอเมริกา,
ในปี ๒๐๑๗ ได้เป็นประธานทอดกฐินวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. จ�ำนวนเงิน ๙๖,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ และในปี ๒๐๑๘ เป็นเจ้าภาพงานท�ำบุญปิดทองฝังลูกนิมติ วัดป่าสันติธรรมเวอร์จเิ นีย จ�ำนวน
เงิน ๕,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
นับได้ว่า นางเบญจรัตน์ พฤฒิธาดา เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางกชพร ชื่นเจริญวงศ์
อายุ ๖๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครองระหว่างประเทศ
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษาวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มจร กรุง
วอชิงตัน, ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และที่ปรึกษาสมาคมไทยอีสานกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่านได้ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น พุทธศักราช ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ เป็นสมาชิกของธรรม
ภาคีหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ เป็นจิตอาสาช่วยงานในฝ่าย
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ถอดบทความพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ.ปยุตฺโต) พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล พระอาจารย์ชยสาโร, พุทธศักราช
๒๕๕๘ - ปัจจุบนั เป็นจิตอาสาเข้าร่วมมูลนิธปิ ญ
ั ญาประทีปช่วยงานในร้านกุศลก�ำลัง ๓,  พุทธศักราช
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เข้าร่วมกลุ่มจิตอาสาจัดตั้งโรงทาน ณ ท้องสนามหลวง ในงานพระราชพิธีบ�ำเพ็ญ
กุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙,
พุทธศักราช ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน เป็นจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในโครงการ
นับได้ว่า นางกชพร ชื่นเจริญวงศ์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

