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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระเทพวีราภรณ (สีนวล ปฺญาวชิโร)

อายุ ๗๕ พรรษา ๕๔
วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาธรรมนิเทศ)
ตำแหนง เจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและทีป่ รึกษาเจาคณะภาค ๑๕
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีปฏิปทานาเลือ่ มใส รับภารธุระ
งานคณะสงฆ และบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยาง
ตอเนือ่ งยาวนาน บริหารกิจการคณะสงฆภายในเขตปกครองใหเปนไปดวยเรียบรอยดีงาม ใหการ
อบรมตามหลักพระธรรมวินยั กฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ของคณะสงฆ กอใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอยในการปกครองคณะสงฆเปนอยางดี
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ทานใหความสนใจและเอาใจใสตอ การศึกษาของคณะสงฆภายในวัดพระเชตุพนฯ ดวย
ดีเสมอมา โดยเปนครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีมาเปนเวลานาน เปน
ประธานกรรมการบริหารทุนสงเคราะหนกั เรียนวัดพระเชตุพนฯ และประธานกรรมการทุนมูลนิธิ
พระพุทธยอดฟา ในพระบรมราชูปถัมภ มอบทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรภายในวัด
พระเชตุพนฯ ที่สอบไลไดทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี พรอมทั้งครูอาจารยผูสอนเปนประจำ
ทุกป ปฏิบตั งิ านในหนาทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะสงฆวดั พระเชตุพนฯ อยางเต็มความรแู ละความ
สามารถ เมือ่ ครัง้ ไดรบั มอบหมายจากเจาอาวาส ใหปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนพระอุปช ฌาย และเปนประธาน
คณะผปู ฏิบตั หิ นาทีแ่ ทนเจาอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เปนประธานดำเนินการจัดตัง้ โรงทานโดยเสด็จ
พระราชกุศล เนือ่ งในงานพระราชพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาภคินเี ธอ เจาฟา
เพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี ณ มณฑลพิธที อ งสนามหลวง
ทานเปนพระนักเทศน นักปาฐกถา ทีแ่ สดงธรรมเทศนาตามหลักพระธรรมวินยั ไดอยาง
แตกฉาน มีปฏิภาณ ไหวพริบ และเขาใจในหลักจิตวิทยาในการเทศนา อบรม สัง่ สอนเหลาพุทธ
ศาสนิกชน เห็นไดจากไดรบั อาราธนาใหไปแสดงธรรมหรือปาฐกถาธรรมในสถานทีต่ า ง ๆ เชน สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ หอมณเทียรธรรม ภายในวัดพระศรีรตั น
ศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เปนประจำทุกป นอกจากนี้ ยังเปนองคแสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ ง
สัปปุริสวัตตกถาถวายแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวเสด็จสดับ
พระธรรมเทศนาเปนการสวนพระองค ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมือ่ วันเสาร
ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
ทานเปนพระนักบริหารและนักพัฒนา โดยสงเสริมและสนับสนุนกิจการดานการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา โดยบริจาคทรัพยในการจัดซือ้ วัสดุ
อุปกรณ และวัสดุครุภัณฑสำหรับการศึกษา และถวายปจจัยและผาไตรจีวรแดพระบัณฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต ในพิธปี ระสาทปริญญาประจำปของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา พระเทพวีราภรณ (สีนวล ปฺญาวชิโร) เปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน
อเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติใหถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพุทธจิตวิทยา เพือ่ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระเทพปริยตั สิ ธุ ี (ยงยุทธ ยุตตฺ ธมฺโม)

อายุ ๕๘ พรรษา ๓๗
วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ตำแหนง เจาคณะจังหวัดสิงหบรุ แี ละเจาอาวาสวัดพระนอนจักรสีหว รวิหาร
วัดพระนอนจักรสีหว รวิหาร ตำบลจักรสีห อำเภอเมืองสิงหบรุ ี จังหวัดสิงหบรุ ี
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีปฏิปทานาเลือ่ มใส รับภารธุระ
งานคณะสงฆ และบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยาง
ตอเนือ่ งยาวนาน บริหารกิจการคณะสงฆในเขตปกครองใหเปนไปดวยเรียบรอยดีงาม ใหการศึกษา
และอบรมคณะสงฆในเขตปกครองตามหลักพระธรรมวินยั กฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ กอ
ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในเขตปกครองไดเปนอยางดี
ทานมีประสบการณในการบริหารและการปกครอง โดยเปนเจาอาวาสวัดพระนอนจักร
สีห เจาคณะจังหวัดสิงหบรุ ี เปนพระอุปช ฌาย เปนเจาสำนักปฏิบตั ธิ รรมประจำจังหวัดสิงหบรุ ี แหง
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ที่ ๒ เปนผอู ำนวยการโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี จังหวัดสิงหบรุ ี แหงที่ ๑ เปนกรรมการ
ตรวจธรรมและบาลีสนามหลวง เปนอาจารยพเิ ศษประจำวิทยาลัยสงฆนครสวรรค และหองเรียน
วัดพิกลุ ทอง เปนประธานหนวยอบรมประชาชนประจำอำเภอ (อ.ป.อ.) ประจำอำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงหบรุ ี เปนพระธรรมทูตสายที่ ๒ จัดกิจกรรมเกีย่ วกับการเผยแผพระพุทธศาสนา จัดอบรม
พระภิกษุ สามเณร และเหลาพุทธศาสนิกชนภายในจังหวัดสิงหบรุ ี โดยจัดใหมกี ารแสดงธรรมเทศนา
ทุกวันธัมมัสวนะตลอดทัง้ ป
นอกจากนี้ ยังไดจดั ใหมโี ครงการปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ บำเพ็ญเนกขัมมบารมีเนือ่ งในวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนาและวันสำคัญ ๆ ของบานเมืองเปนประจำทุกป เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันที่ ๕ ธันวามหาราช เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั , วันที่
๑๒ สิงหามหาราชินี เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ ฯ พระบรมราชินนี าถ มิไดขาด
ทานไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการดานพุทธศาสนาดวยดีเสมอมา มอบทุนการศึกษาเพือ่
เปนขวัญและกำลังใจแกคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดสิงหบรุ ที สี่ อบนักธรรมและบาลีสนามหลวง
ไดเปนประจำทุกป นอกจากนีย้ งั ไดสนับสนุนใหมโี อกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษาทีส่ งู ยิง่ ๆ ขึน้ ไปตาม
ลำดับ และเพือ่ เปนการอนุรกั ษขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของบรรพบุรษุ จึงรวมกับ
นายกสโมสรไลออนคายวีระชนบางระจัน จัดโครงการอนุรกั ษควายไทย พรอมกับจัดใหมกี ารไถชวี ติ
โค กระบือ ทีว่ ดั พระนอนจักรสีหเ ปนประจำทุกป
ดวยเล็งเห็นความสำคัญของพุทธศาสนาและการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ทานเปน
ผสู นับสนุนการศึกษาโครงการขยายหองเรียนวัดพิกลุ ทอง อำเภอทาชาง จังหวัดสิงหบรุ ี ทัง้ ดาน
ทุนทรัพย ภัตตาหาร และกิจการทั่วไปที่อำนวยความสะดวกตอการศึกษา และรวมกับพอคา
ประชาชนในจังหวัดสิงหบรุ สี รางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามแมน้ำเพือ่ สะดวกตอการเดินทางไป
ศึกษาของคณะสงฆ นักเรียน และประชาชนทัว่ ไป สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา สมทบทุนกอสรางวัดมหาจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปถัมภผา ไตรถวายพระบัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษฎีบณ
ั ฑิตในพิธปี ระสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยเปนประจำทุกปดว ยดีเสมอมา
นับไดวา พระเทพปริยตั สิ ธุ ี (ยงยุทธ ยุตตฺ ธมฺโม) เปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน
อเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติใหถวาย ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพือ่ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฏฐ ธมฺโม)

อายุ ๖๘ พรรษา ๔๘
วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ตำแหนง เจาคณะจังหวัดนครราชสีมาและเจาอาวาสวัดพายัพ(พระอารามหลวง)
วัดพายัพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เปนพระมหาเถระผูประกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีปฏิปทานาเลื่อมใส รับ
ภารธุระงานคณะสงฆ และบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา
อยางตอเนือ่ งยาวนาน บริหารกิจการคณะสงฆในเขตปกครองเปนไปดวยเรียบรอยดีงาม ใหการศึกษา
และอบรมคณะสงฆตามหลัก พระธรรมวินยั กฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ ของคณะสงฆ กอให
เกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการปกครองคณะสงฆเปนอยางดี
ทานเปนพระนักบริหาร นักการศึกษาและนักพัฒนา ใหความสนใจและหมัน่ ศึกษาในเรือ่ ง
การเขียนลายไทย วาดภาพ ปน หลอ แกะสลักลายไทยประดับอาคาร การออกแบบ การเขียน
แปลนการกอสรางอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอระฆัง ซมุ ประตู อาคารเรียน โดยมีผลงาน
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เปนทีป่ ระจักษและเปนทีย่ อมรับของคณะสงฆในดานนีเ้ ปนจำนวนมาก เปนผนู ำในการนำสือ่ อุปกรณ
และเทคโนโลยีสมัยใหมดา นคอมพิวเตอรมาใชในกิจการงานคณะสงฆจงั หวัดนครราชสีมา เปนเจา
สำนักศาสนศึกษาวัดพายัพ เปนพระธรรมทูตประจำจังหวัดนครราชสีมา บริหารและจัดการศีกษา
โดยเปนครูสอนพระปริยตั ธิ รรมทัง้ แผนกธรรมและแผนกบาลี เปนกรรมการตรวจขอสอบบาลีสนาม
หลวง เปนพระปริยตั นิ เิ ทศกจงั หวัดนครราชสีมา ผลงานทีป่ รากฏชัดคืออดีตรองอธิการบดีวทิ ยาเขต
นครราชสีมา และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ประธานคณะผปู ฏิบตั หิ นาทีส่ มเด็จพระสังฆราช
แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงเปนหัวหนาพระวิปส สนาจารยจงั หวัดนครราชสีมา
ทานสงเสริมและสนับสนุนกิจการพระศาสนาดวยดีเสมอมา ใหการศึกษาและอบรม
คณะสงฆในเขตปกครอง โดยมอบทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรทีส่ อบไดทงั้ นักธรรมและบาลี
โดยในแตละปมพี ระภิกษุสามเณรสอบไดเปนจำนวนมาก นับเปนอันดับตนๆ ของประเทศเปนประจำ
ทุกป นอกจากนี้ ยังทำหนาทีเ่ ปนพระวิทยากรบรรยายถวายความรแู กคณะพระสังฆาธิการเรือ่ ง
ประสบการณเกีย่ วกับการพัฒนาวัด การจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ซึง่ สนับสนุนโดยกรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และเรือ่ งบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาบานเมือง ซึง่ สนับสนุน
โดยโครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ (กนช.) ทั่วทุกภาคของประเทศ สนับสนุนใหมี
โครงการจัดอบรมวุฑฒบรรพชิตและไวยาวัจกรของวัด ออกตรวจเยี่ยมวัดและประชาชนของ
คณะสงฆภายในจังหวัดนครราชสีมาในชวงเขาพรรษา พรอมกับจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกบั
ขาราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นิสติ นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ทัง้ ภายในวัดและนอกวัด
เปนประจำทุกป นอกจากนี้ ยังเปนประธานคณะสงฆจงั หวัดนครราชสีมาจัดใหมกี ารปฏิบตั ธิ รรม
และบำเพ็ญเนกขัมมบารมี เนือ่ งในเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวันสำคัญของบานเมือง
เปนประจำทุกป
ทานสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา โดยมอบหนังสือวัสดุอปุ กรณสำหรับการศึกษาทุกระดับชัน้ ปริญญา ทุนการ
ศึกษา และทุนการวิจยั แกคณาจารยเจาหนาทีแ่ ละนิสติ ประจำวิทยาเขตนครราชสีมา ภายใตชอื่ ทุน
วา “คนดีศรีธรรมาภรณ” ทุกป นอกจากนีย้ งั อุปถัมภผา ไตรถวายพระบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิต ในพิธปี ระสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยเปนประจำดวยดีเสมอมา
นับไดวา พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฏฐ ธมฺโม) เปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน
อเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพือ่ ประกาศ
จึงมีมติใหถวาย ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
เกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระราชสุวรรณเวที (ประถม กนฺตสีโล)

อายุ ๖๗ พรรษา ๔๗
วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๔ ประโยค, พ.ม.
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาธรรมนิเทศ)
ตำแหนง เจาคณะจังหวัดอางทองและเจาอาวาสวัดตนสน
วัดตนสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีปฏิปทานาเลือ่ มใส รับภารธุระ
งานคณะสงฆ และบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยาง
ตอเนื่อง บริหารกิจการคณะสงฆในเขตปกครองที่รับผิดชอบใหเปนไปดวยเรียบรอยดีงาม ให
การอบรมพระภิกษุสามเณรตามหลักของพระธรรมวินยั กฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ ของ
คณะสงฆกอ ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการปกครองคณะสงฆ
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ทานพระนักพัฒนาและนักบริหารการศึกษา เปนเจาคณะจังหวัดอางทอง เปนครูสอนพระ
ปริยตั ธิ รรม เปนเจาสำนักศาสนศึกษาวัดตนสน เปนผอู ำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดตนสน เปนผอู ำนวยการโรงเรียนศรีเมืองทองวิทยาของวัดตนสน ซึง่ เปดสอนพระปริยตั ธิ รรมแผนก
สามัญศึกษา ตัง้ แตระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สงเสริมและสนับสนุนให
พระภิกษุสามเณรภายในวัดตนสนและในเขตปกครองภาค ๒ ซึ่งประกอบดวยจังหวัดสระบุรี
อางทอง และพระนครศรีอยุธยาเขามาศึกษาเลาเรียนในระดับตางๆ ตามโอกาสและความสามารถ
ทัง้ แผนกธรรม แผนกบาลี และปริยตั สิ ามัญ โดยในแตละปมพี ระภิกษุและสามเณรสนใจเขามาศึกษา
และสอบไลไดเปนจำนวนมาก พรอมกับสนับสนุนพระภิกษุสามเณรภายในสำนักทีม่ คี วามประสงค
จะศึกษาในชัน้ สูง ๆ ขึน้ ไป เขาไปศึกษาตอในสำนักเรียนทีส่ ว นกลาง เปนเจาภาพหลักในการจัดอบรม
บาลีกอ นสอบในเขตปกครองของคณะสงฆภาค ๒ เปนประจำทุกป ทานเปนกรรมการเผยแผของ
คณะสงฆอำเภอเมืองอางทอง เปนพระวิทยากรหนวยอบรมประชาชนระดับอำเภอ (อ.ป.อ.) เปน
ผอู ำนวยการฝกอบรมพระวิทยากรนักเผยแผอำเภอเมืองอางทอง เปนผอู ำนวยการโครงการแผน
ดินธรรมแผนดินทอง โดยจัดสงพระวิทยากรผมู คี วามรคู วามสามารถปฏิบตั งิ านรวมกับสวนราชการ
ในโครงการแผนดินแผนดินทอง และหนวยปฏิบตั งิ านจิตวิทยาจังหวัดอางทองปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
จังหวัดอางทอง
ดวยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญดานการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในอนาคตให
กาวหนายิง่ ๆ ขึน้ ไป จึงไดจดั ตัง้ กองทุน “มูลนิธวิ ดั ตนสน” เพือ่ นำดอกผลมาใชจา ยสงเสริมและ
เป น ค า สวั ส ดิ ก ารของครู ส อนและนั ก เรี ย น ทั้ ง แผนกธรรมและบาลี อุ ด หนุ น ค า แบบเรี ย น
พระปริยตั ธิ รรมและหลักสูตรการเรียนการสอนตาง ๆ และจัดตัง้ กองทุน “พระราชสุวรรณโมลี” ซึง่
เปนอดีตเจาอาวาสวัดตนสนและอดีตเจาคณะจังหวัดอางทอง โดยนำดอกผลมาใชจายเปนคา
อุปกรณการเรียนการสอนทัง้ สองแผนกธรรมและบาลีในสำนักศาสนศึกษาวัดตนสนและสำนักเรียน
ทีข่ าดแคลน เพือ่ เปนการสรางขวัญและกำลังใจในการศึกษาเลาเรียน ไดมอบทุนการศึกษาและรางวัล
ใหแกพระภิกษุสามเณรที่สอบไลได ทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี และปริยัติสามัญตามสมควรแก
อัตภาพ พรอมกับใหการอุปถัมภและสงเคราะหดว ยปจจัย ๔ แดคณะครูสอนพระปริยตั ธิ รรมทุก
แผนก พรอมกับจัดหาตำรา อุปกรณการเรียนการสอน และนิตยภัตถวายคณะครูสอน และจัด
ภัตตาหารเชา เพล ถวายแกพระภิกษุสามเณรทีเ่ ขามาศึกษาเลาเรียนในสำนักศาสนศึกษาวัดตนสน
เปนประจำทุกวัน นอกจากนัน้ ทานยังไดจดั ตัง้ กองทุนสงเคราะหนกั เรียนชัน้ ประถมศึกษา มัธยม
ศึกษา และอุดมศึกษา ของวัดตนสนเปนประจำทุกปเชนกัน จนไดรบั แตงตัง้ เปนคณะอนุกรรมการ
การศึกษาประจำจังหวัดอางทอง ใหการสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยโดยสงพระภิกษุสามเณรทีส่ อบผานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขามาศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษาเปนประจำทุกป ความขอนี้ปรากฏผลเปนที่ประจักษ ทำใหทานไดรับพระราชทาน
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“เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาสงเคราะห
ชาวประชา
นับไดวา พระราชสุวรรณเวที (ประถม กนฺตสีโล)เปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน
อเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติใหถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพือ่
ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระราชปริยตั โิ สภณ (ถนอม ชินวํโส)

อายุ ๖๔ พรรษา ๔๔
วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๖ ประโยค, พ.ม., พธ.บ.
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ตำแหนง เจาคณะจังหวัดขอนแกนและเจาอาวาสวัดบานหนองกุง
วัดบานหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีปฏิปทานาเลือ่ มใส รับภารธุระ
งานคณะสงฆและบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอ
เนือ่ งยาวนาน บริหารกิจการคณะสงฆในเขตปกครองทีร่ บั ผิดชอบใหเปนไปดวยเรียบรอยดีงาม ให
การศึกษาและอบรมพระภิกษุสามเณรตามหลักพระธรรมวินยั กฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ
ของคณะสงฆ กอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการปกครองคณะสงฆ
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ทานดำรงตำแหนงเจาคณะจังหวัดขอนแกน เปนเจาสำนักเรียนวัดบานหนองกุง เปนครู
สอนพระปริยตั ธิ รรมทัง้ แผนธรรมและแผนกบาลี เปนผอู ำนวยการศูนยศกึ ษาพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดบานหนองกุง เปนพระปริยตั นิ เิ ทศกประจำจังหวัดขอนแกน เปนผรู บั ใบอนุญาตและผจู ดั การ
โรงเรียนการกุศลวัดบานหนองกุง มอบทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนในเขตอำเภอน้ำพอง สำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกนเขต ๔ และสมทบทุนทอดผาปาเพือ่ การศึกษาโรงเรียนน้ำพอง อำเภอ
น้ำพอง จังหวัดขอนแกน
ทานเปนประธานหนวยอบรม (อ.ป.ต.) ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง โดยมีการประกอบ
พิธวี นั สำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกป มีการอบรมพระภิกษุสามเณรภายในวัดและเขตใกลเคียงใน
ดานตาง ๆ เชน การสวดมนตใหถกู ตองตามอักขระวรรคตอนทีฆะสระ เรือ่ งอาจาระและศาสน
พิธแี ละวัตรปฏิบตั ติ า งใหถกู ตองตามหลักพระธรรมวินยั เชน อาคันตุกวัตร อาจาริยวัตร และ
อุปชฌายวัตร ใหหลักความรูและอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเทศน โดยจัดใหพระภิกษุ-สามเณร
ภายในวัดบานหนองกุง หมุนเวียนกันเทศนและปาฐกถาธรรมในวันธัมมัสวนะตลอดทั้งป เปน
พระธรรมทูตสายที่ ๕ แสดงพระธรรมเทศนาทัว่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปนประธานศูนย
เผยแผพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดขอนแกน
ทานมีผลงานทางวิชาการสำหรับการศึกษาทางพุทธศาสนาจำนวนมาก โดยเฉพาะดาน
ภาษาบาลี เชน หลักการแปลมคธเปนไทย วิชาสัมพันธไทย ปญหาบาลีไวยากรณ คมู อื เตรียมสอบ
วิชาบาลีไวยากรณ และหลักสูตรยอบาลีไวยากรณ สำหรับชัน้ ประโยค ๑-๒ และ ประโยค ป.ธ. ๓
ดวยผลงานทีป่ รากฏทำใหทา นไดรบั ผลงานมากมาย เชน เกียรติบตั รยกยองในดานการเปนผสู ง เสริม
สนับสนุนกองทุนการศึกษาคณะสงฆจงั หวัดมหาสารคาม โลรางวัลพุทธคุณปู การกาญจนเกียรติคณ
ุ
จากคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผแู ทนราษฎร ไดรบั เกียรติบตั รยกยอง
ในการรณณรงคเรือ่ ง “วันเขาพรรษา วันงดดืม่ สุราแหงชาติ” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทานเคยเปนกรรมการผทู รง
คุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน เปนกรรมการระดมทุน
กอสรางอาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) เปนกรรมการระดมทุนกอ
สรางอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย (เกีย่ ว อุปเสณมหาเถร) เปน
กรรมการดำเนินการกอสรางอาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และเปนกรรมการ
จัดหาทุนการศึกษาเพือ่ สงเสริมและสนับสนุนนิสติ ทัง้ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ดวยดีเสมอมา
นับไดวา พระราชปริยตั โิ สภณ (ถนอม ชินวํโส) เปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน
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อเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติใหถวาย ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา เพือ่
ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระราชปญญาโมลี (จำรัส ทตฺตสิร)ิ

อายุ ๕๘ พรรษา ๓๘
วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ตำแหนง เจาคณะจังหวัดลำพูนและเจาอาวาสวัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัยวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีปฏิปทานาเลือ่ มใส รับภารธุระ
งานคณะสงฆ และบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยาง
ตอเนือ่ งยาวนาน บริหารกิจการคณะสงฆในเขตปกครองทีร่ บั ผิดชอบใหเปนไปดวยเรียบรอยดีงาม
ใหการศึกษาและอบรมพระภิกษุสามเณรตามหลักพระธรรมวินยั กฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ
ของคณะสงฆ กอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการปกครองคณะสงฆเปนอยางดี
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ทานดำรงตำแหนงเจาคณะจังหวัดลำพูน เจาอาวาสวัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัยวรมหาวิหาร
เปนเจาสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัยวรมหาวิหาร เปนครูสอนพระปริยตั ธิ รรม ทัง้ แผนก
ธรรมและแผนกบาลี ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัยวรมหาวิหาร เปนพระปริยตั ิ
นิเทศกประจำจังหวัดลำพูน เปนครูใหญโรงเรียนหอปริยตั ศิ กึ ษา ซึง่ เปนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกธรรม–บาลี และแผนกสามัญศึกษา เปนประธานพระปริยตั นิ เิ ทศก ในเขตภาคเหนือ ๑๖
จังหวัด เปนผอู ำนวยการศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวดั พระธาตุหริภญ
ุ ชัยวรมหาวิหาร
เปนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดลำพูน เปนพระธรรมทูตฝายปฏิบตั กิ ารระดับจังหวัด
ปฏิบัติหนาที่บรรยายอบรมธรรมของหนวยอบรมประชาชนประจำจังหวัดลำพูน และหนวย
อ.ป.ต.ตางๆ ในจังหวัดลำพูน เปนสมาชิกสภาเปรียญจังหวัดลำพูน ซึง่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ เผยแผพระพุทธ
ศาสนา เปนกรรมการอุปถัมภและเปนกองบรรณาธิการหนังสือวารสารสันติสขุ เพือ่ การเผยแผ
ศีลธรรมในพระพุทธศาสนาของสภาเปรียญจังหวัดลำพูน
ทานเปนกรรมการอบรมพระภิกษุ สามเณร และศิษยวดั ในชวงเทศกาลเขาพรรษาเปน
ประจำทุกป อบรมศีลธรรมจริยธรรมแกครู–นักเรียน โรงเรียนจังหวัดลำพูน เปนหัวหนาพระธรรม
ทูตจังหวัดลำพูน ปฏิบตั หิ นาทีบ่ รรยายอบรมธรรมของหนวยอบรมประชาชนประจำจังหวัดลำพูน
และหนวย อ.ป.ต. ตางๆ ในอำเภอเมืองลำพูน เปนประธานดำเนินงานโครงการธรรมะเคลือ่ นที่
สปู ระชาชน (อ.ป.ต.สัญจร) และธรรมทูตสัญจรรวมกับคณะสงฆ ขาราชการ หนวยอบรมประชาชน
ประจำจังหวัดลำพูน (อปจ.) องคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน (อบจ.) หนวยอบรมประชาชน
ประจำตำบลทุกตำบล (อ.ป.ต.) และองคการบริหารสวนตำบลทุกตำบล (อบต.) เปนประธาน
ขับเคลือ่ นโครงการสรางความปรองดอง สมานฉันท โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู
บานรักษาศีล ๕” ของจังหวัดลำพูน ตามมติมหาเถรสมาคม
ทานใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา โดยเปน
อาจารยพเิ ศษ กรรมการผทู รงคุณวุฒปิ ระจำวิทยาลัยสงฆลำพูน อุปถัมภและถวายทุนการศึกษา
แกพระนิสิต เปนผูรวมกอตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลำพูน
คณะกรรมการอุปถัมภงานทำบุญทอดผาปาสามัคคีประจำปวทิ ยาลัยสงฆลำพูน เจาภาพจัดถวาย
ภัตตาหารและน้ำปานะ แกพระนิสิตวิทยาลัยสงฆลำพูน ในโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
ประจำป เปนผแู ทนหนวยงานราชการในการผลักดันสนับสนุนใหมกี ารเปดการศึกษาหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ของวิทยาลัยสงฆลำพูน คณะกรรมการกอสรางอาคาร
เรียนวิทยาลัยสงฆลำพูน บริจาคเงินรวมทำบุญโครงการพุทธศาสนสงเคราะห โครงการธรรมสัญจร
พัฒนาจิตใจ วิทยาลัยสงฆลำพูนทุกป เปนประธานระดมทุนทรัพยในการกอสรางอาคารภายใน
วิทยาลัยสงฆลำพูน เชน หอพักนิสติ หอฉัน อาคารพักรับรองอาคันตุกะ และเปนประธานบริหาร
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดลำพูน
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ดวยคุณปู การทีม่ ตี อ การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาของพระภิกษุสามเณร จึง
ทำใหทา นไดรบั การยอมรับและรางวัลมากมาย เชน โลและเกียรติบตั รคนดีศรีลำพูน ประจำป ๒๕๔๙
นายกสมาคมชาวลำพูน เกียรติบตั รในฐานะผบู ำเพ็ญประโยชนแกกรมราชทัณฑ ดานพัฒนาจิตใจ
ผตู อ งขังอยางตอเนือ่ งจนบังเกิดเปนผลดี จากกรมราชทัณฑ โลเกียรติคณ
ุ ในฐานะผใู หการสนับสนุน
โรงเรียนปาตาลบานธิพทิ ยา ในโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝน จากผอู ำนวยการสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาลำพูน เขต ๑ โลเกียรติคณ
ุ ในฐานะผทู ำคุณประโยชนดา นศาสนา จากกระทรวง
วัฒนธรรม โลเกียรติคณ
ุ การบริหารกลมุ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญดีเดน จากอดีต
รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิรกิ รณ มณีรนิ ทร) และไดรบั พระราชทาน “เสาเสมา
ธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดานการสงเสริมการศึกษา
พระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมและบาลี
นับไดวา พระราชปญญาโมลี (จำรัส ทตฺตสิร)ิ เปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน
อเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติใหถวาย ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพือ่
ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระราชพุฒเิ มธี (กอง ติกขฺ วีโร)

อายุ ๗๘ พรรษา ๕๗
วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)
ตำแหนง เจาคณะอำเภอเมืองนครสวรรค และเจาอาวาสวัดโพธาราม(พระอารามหลวง)
วัดโพธาราม ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีปฏิปทานาเลือ่ มใส รับภารธุระ
งานคณะสงฆ และบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยาง
ตอเนือ่ งยาวนาน บริหารกิจการคณะสงฆในเขตปกครองใหเปนไปดวยเรียบรอยดีงาม ใหการศึกษา
และอบรมพระภิกษุสามเณรตามหลักพระธรรมวินยั กฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ ของคณะสงฆ
กอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการปกครองคณะสงฆเปนอยางดี
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ทานเปนเจาอาวาสวัดโพธาราม เจาคณะอำเภอเมืองนครสวรรค เปนครูสอนพระปริยตั ิ
ธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี เปนเจาศาสนศึกษาวัดโพธาราม เปนอาจารยใหญโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดโพธาราม เปนผูอำนวยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดโพธาราม เปนผูจัดการ
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม เปนพระปริยตั นิ เิ ทศกประจำอำเภอเมืองนครสวรรค
ทำหนาที่ของความเปนพระสังฆาธิการตามที่ไดรับแตงตั้งจากคณะสงฆเปนอยางดี บริหารและ
จัดการศึกษาทัง้ แผนกธรรมและบาลีจนกระทัง่ มีผสู อบไดเปนจำนวนมากในอดีตนับวาเปนอันดับตนๆ
ของประเทศ
ทานเปนพระธรรมทูตประจำอำเภอเมืองนครสวรรค เปนผอู ำนวยการศูนยพฒ
ั นาจิตเฉลิม
พระเกียรติ ๗๒ พรรษาวัดโพธาราม โดยเปนประธานดำเนินงานดูแลภิกษุผบู วชเมือ่ ตอนมีอายุมาก
ตามโครงการมหัลลกภิกษุ เปนประธานจัดโครงการถวายความรูพระนวกะของคณะสงฆอำเภอ
เมืองนครสวรรค เปนพระวิทยากรถวายความรแู กคณะพระสังฆาธิการผเู ขารับการฝกซอมเพือ่ ขอรับ
การแตงตั้งเปนพระอุปชฌายในจังหวัดนครสวรรค ทำการกอสรางและซอมแซม บูรณะ และ
ปฏิสงั ขรณทงั้ ศาสนวัตถุและศาสนสถานภายในวัดโพธารามใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดีงาม สม
กับการเปนพระอารามหลวง มีการจัดระบบการเงินการบัญชีของวัดใหถกู ตอง ชัดเจน โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบไดอยางเปนระบบ บริจาคจตุปจ จัยชวยเหลือกิจการงานของคณะสงฆดว ยการ
ร ว มทำบุ ญ สร า งพุ ท ธอุ ท ยานนครสวรรค ถวายการบำรุ ง อุ ป ถั ม ภ วิ ท ยาลั ย สงฆ น ครสวรรค
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามโอกาสตาง ๆ สงเสริมและสนับสนุนใหพระภิกษุ
สามเณรเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกระดับ พรอมทัง้ มอบทุนการศึกษา
ใหตามโอกาสอันควร ดวยการทำหนาทีใ่ นภารกิจตางๆ ไดเปนอยางดี ทานจึงไดรบั การยกยอง
เชิดชูเกียรติใหปรากฏไพศาล คือ ไดรบั พระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดานการทำคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา
นับไดวา พระราชพุฒเิ มธี (กอง ติกขฺ วีโร) เปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน
แกสังคม ประเทศชาติ พระศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนก
ประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึง
มีมติใหถวาย ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพือ่ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูวิบูลธรรมภาณ (ธัมมา จิตฺตปฺโญ)

อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐
วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ตำแหนง เจาอาวาสวัดวัดอมรทายิการาม (วัดใหมยายมอญ)
วัดอมรทายิการาม แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
เปนพระเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีปฏิปทานาเลือ่ มใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ และบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง
ยาวนาน บริหารกิจการคณะสงฆภายในวัดอมรทายิการามใหเปนไปดวยเรียบรอยดีงาม ใหการอบรม
พระภิกษุสามเณรภายในวัดตามหลักพระธรรมวินยั กฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ ของคณะสงฆ
กอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการปกครอง
ทานเปนเจาอาวาสวัดอมรทายิการาม (วัดใหมยายมอญ) เปนครูสอนพระปริยตั ธิ รรม
เปนกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง เปนประธานมอบทุนการศึกษาใหแกนกั เรียน และนักศึกษา
ทัง้ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาเปนประจำทุกป เปนประธานจัดงานสงเสริม
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ประเพณีวฒ
ั นธรรมทองถิน่ รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ วัดพระธาตุเรืองรอง อำเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ทานเปนพระนักเทศน นักบรรยายธรรม และปาฐกถาธรรมไดอยางแตกฉาน โดยเปนผู
ดำเนินรายการเผยแผธรรมะ รายการ “คลายกังวล” ทีส่ ถานีวทิ ยุสวนมิสกวัน คลืน่ ความถี่ A.M.
๑๐๕๓ MHz เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. กรุงเทพมหานคร ตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช ๒๕๑๐ จนถึง
ปจจุบัน เปนผูดำเนินรายการเผยแผธรรมะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.)
ศรีสะเกษ คลืน่ ความถี่ F.M. ๑๐๐.๒๕ MHz เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ตัง้ แตป พุทธศักราช
๒๕๔๑ จนถึงปจจุบนั โดยมีเหลาพุทธศาสนิกชนทุกระดับชัน้ ติดตามรับฟงรายการของทานเปนจำนวน
มาก และคนเหลานีเ้ ปนกำลังสำคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหทา นไดมกี ำลังใจในการทำงานและ
สานตองานดานพระศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ เปนประธานจัดอบรมเยาวชนใฝดคี นศรีสะเกษ ณ วัด
พระธาตุเรืองรอง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มาอยางตอเนือ่ งยาวนาน
ทานใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดวยดีเสมอมา โดย ไดบริจาคทุนทรัพยสรางอาคารรับรอง (อาคารวิบลู ธรรมภาณ) เปนลักษณะ
ทรงปน หยา ๒ ชัน้ จำนวน ๑ หลัง ขนาดความกวาง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร และอาคารหอ
สมุด (อาคาร ๗๙ ป หลวงปธู รรมา พิทกั ษา) ลักษณะทรงไทยชัน้ เดียว ขนาดความกวาง ๑๒
เมตร ยาว ๑๖ เมตร ซึง่ ทัง้ ๒ อาคารนีม้ อบใหกบั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ และใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเปนประจำทุกป
นอกจากนี้ ยังเปนประธานดำเนินการกอสรางพระธาตุเรืองรอง วัดสรางเรือง ตำบลหญาปลอง
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ซึง่ เปนสถานทีร่ วบรวมและแสดงศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถิน่ ของจังหวัดศรีสะเกษ จนไดรบั เกียรติคณ
ุ ยกยองวาพระธาตุเรืองรอง เปนแหลงเรียนรตู ลอด
ชีวติ ตนแบบประเภทพิพธิ ภัณฑประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา (สกศ.) และเกียรติบตั รผทู ำคุณประโยชนกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดดานวัฒนธรรม
จากกระทรวงวัฒนธรรม เรือ่ ยมา
นับไดวา พระครูวบิ ลู ธรรมภาณ (ธัมมา จิตตปฺโญ) เปนพระเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน
อเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติใหถวาย ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ เพือ่ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ภิกษุณกี ตัญุตา (เพลินพิศ ผลเจริญ)

วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ เอก, จูฬอาภิธมั มิกะโท, ครุศาสตรบัณฑิต
สวนพุทธธรรมขวัญสวัสดิ์ ตำบลคลองจิก อำเภอปางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนมหาอุบาสิกาผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีปฏิปทานาเลือ่ มใส และบำเพ็ญ
หิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งยาวนาน ไดจดั ตัง้
“สวนพุทธธรรมขวัญสวัสดิ”์ ขึน้ ดวยงบประมาณสวนตัวภายในหมบู า น โดยมิไดเรีย่ ไรหรือบอกบุญ
ดวยมีจดุ มงุ หมายคือการทำงานเปนจิตอาสา เสียสละทมุ เทแบบอุทศิ ชีวติ โดยไมตอ งการสิง่ ใดตอบ
แทน เพือ่ ชวยเหลือสังคมและประเทศชาติ โดยจัดเปนศูนยการเรียนรพู ระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก
และเยาวชนทุกคนโดยไมเลือกเผาพันธแุ ละชัน้ วรรณะ ใหการศึกษาทางพระพุทธศาสนาทัง้ ดานราง
กายและจิตใจ ดวยความทมุ เท เสียสละ แบบจิตอาสา ไมหวังผลกำไร ดวยมองการณไกลถึงเปา
หมายของชีวติ และอนาคตของเด็กและเยาวชนเหลานัน้ ดวยความมงุ มัน่ ดวยหวังใหมอี นาคตทีแ่ จม
ใส และเปนทีพ่ งึ่ พิงของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติไดในทีส่ ดุ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

21

ทานอบรม สอน และปลูกฝงเด็กและเยาวชนเหลานัน้ ใหมคี วามรักตอชาติ พุทธศาสนา
และพระมหากษัตริย มงุ มัน่ ทุกวิถที างเพือ่ ทำใหเด็กและเยาวชนเหลานัน้ มีความรู ความเขาใจใน
พุทธศาสนาอยางถองแท เปนผนู ำในการสวดพุทธมนตทงั้ เชาและเย็น พาฝกปฏิบตั ธิ รรม เจริญ
วิปส สนาภาวนาตามหลักพุทธธรรมอันเปนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพือ่ ใหมกี จิ กรรมการ
เรียนรทู างพุทธศาสนาทีย่ ดื หยนุ และหลากหลาย จึงไดประยุกตใหมกี จิ กรรมตาง ๆ มากมาย เชน
การเดินจงกรม การเจริญสติแบบหลวงพอเทียน การปน การวาดเขียน การฟงธรรม นิทานชาดก
การรองเพลงธรรมะ ทำใหเด็กมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไมรสู กึ เบือ่ หนาย โดยกิจกรรม
ทัง้ หมดทีด่ ำเนินการมานี้ เปนบริการแบบใหเปลา ไมเสียคาใชจา ยแตประการใด นอกจากนี้ ทาน
ยังจัดหาทุนการศึกษามอบแกเด็กและเยาวชนทีม่ าปฏิบตั ธิ รรมในศูนยแหงนีแ้ ละมีผลการเรียนดีเปน
ประจำทุกป เพือ่ ชวยแบงเบาภาระและคาใชจา ยของผปู กครอง โดยในแตละปจะมีครอบครัวพาเด็ก
และเยาวชนมาปฏิบตั ธิ รรมที่ “สวนพุทธธรรมขวัญสวัสดิ”์ แหงนี้ เปนจำนวนมาก ทานใหการสง
เสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา โดยบริจาคที่ดิน โฉลดเลขที่
๑๙๑๗๓ จำนวน ๑๐ ไร แดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมือ่ ป พุทธศักราช ๒๕๕๖
ดวยผลงานทีเ่ ปนคุณปู การอยางยิง่ แกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย ปรากฏเปนทีป่ ระจักษดงั กลาวมา ทำใหไดรบั การยกยองเชิดชูเกียรติ คือ โลเชิด
ชูเกียรติสตรีดเี ดนในพระพุทธศาสนา Outstanding Woman in Buddhism Award 2014 in
Honor of The United Nations International Woman’s Day
นับไดวา ภิกษุณกี ตัญุตา (เพลินพิศ ผลเจริญ) เปนมหาอุบาสิกาทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน
อเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติใหมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา เพือ่
ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พลเรือเอกอภิวฒ
ั น ศรีวรรธนะ

สำเร็จการศึกษา การบริหารจัดการดานความมัน่ คงชัน้ สูง
สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน ทานมีประสบการณและ
ั ชาการโรงเรียนนายเรือ ผชู ว ยเสนาธิการ
ผานการบริหารงานมาในหลายตำแหนงหนาที่ เชน ผบู ญ
ทหารเรือฝายการขาว นายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค ผชู ว ยผบู ญ
ั ชาการ
ทหารเรือ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค นายทหารพิเศษประจำกรม
ทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค ประธานกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย กรรมการอิสระบริษทั
สหโคเจน (ชลบุร)ี จำกัด (มหาชน)
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ดวยประสบการณดา นการบริหารและปกครองผใู ตบงั คับบัญชาในอาชีพการทำงานมา
ยาวนาน ทำใหทา นเขาใจในหลักการบริหารและการปกครองไดอยางถองแทวา สิง่ ทีจ่ ะทำใหผคู นมี
ความเจริญกาวหนาในหนาทีก่ ารงานและการอาชีพคือการศึกษา เปดโอกาสใหคนเหลานัน้ ไดมโี อ
 ญา ทานจึงใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาทัง้
กาพัฒนาทัง้ ดานรางกาย จิตใจ และสติปญ
ในดานวัสดุอปุ กรณ ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และทุนการศึกษาแกหนวยงานของรัฐ เอกชน และวัด
มาเปนเวลายาวนาน เชน บริจาคสมทบทุนสรางหองสมุดเขตคลองสามวา กรุงเทพ บริจาคทรัพย
สรางเรือนไทยรับรองวัดพระยาสุเรนทร บริจาคทรัพยสมทบทุนสรางโดมวัดสุคันธาราม กรุง
เทพบริจาคทรัพยสรางศาลาปฏิบัติธรรมเจาพระยาอภัยราชา(ปน)–ทานผูหญิงฟก วัดชางทอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมอบทุนการศึกษาแกบตุ รธิดาขาราชการทหารเรือเปนประจำทุกป
นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย โดยเปนอาจารยพเิ ศษบรรยายถวายความรดู า นกฎหมายและการปกครองแกพระนิสติ
ถวายทุนการศึกษาแกพระนิสติ ทีม่ ผี ลการเรียนดีทกุ ป ปละ ๓๐ ทุน และเปนกรรมการระดมทุนเพือ่
หารายไดเปนกองทุนพัฒนาวิทยาเขตหนองคาย พรอมทั้งมอบอุปกรณสนับสนุนการศึกษา เชน
คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร ดวยดีเสมอมา
ดวยผลงานทีเ่ ปนคุณปู การอยางยิง่ แกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริยป รากฏเปนทีป่ ระจักษดงั กลาวมา ทำใหไดรบั การยกยองเชิดชูเกียรติ คือ เครือ่ ง
ราชอิสริยาภรณจตุตถดิเรกคุณาภรณ มหาวชิรมงกุฎ และมหาปรมาภรณชา งเผือก ตามลำดับ
นับไดวา พลเรือเอกอภิวฒ
ั น ศรีวรรธนะ ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมี
มติเปนเอกฉันทใหมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐศาสตร
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร

สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหารรนุ ที่ ๑๓
ปริญญาตรีรฐั ประศาสนศาสตร โรงเรียนนายรอยตำรวจ รนุ ที่ ๒๙
ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน ทานมีความรู ประสบการณ
และผานการบริหารงานในสำนักงานตำรวจแหงชาติในหลายตำแหนง เชน นายเวรผูกำกับการ
นครบาลเหนือ,สารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร, สารวัตรใหญสถานีตำรวจภูธรอำเภอ
แมอาย จังหวัดเชียงใหม,ผกู ำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน,ผกู ำกับการสถานีตำรวจนครบาล
ปทุมวัน,ผบู งั คับการกองปราบปราม,รองผบู ญ
ั ชาการตำรวจสอบสวนกลาง,รองผบู ญ
ั ชาการตำรวจ
นครบาล, ผบู ญ
ั ชาการจเรตำรวจ และผบู ญ
ั ชาการตำรวจภูธรภาค ๖ ตามลำดับ
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ดวยประสบการณและชีวติ การงานทีค่ ลุกคลีอยกู บั ประชาชนดวยการเปนผพู ทิ กั ษสนั ติ
ราษฎรมาเปนเวลานาน ทำใหทา นไดรบั ความไววางใจใหเปนประธานโครงการโรงงานสีขาวปราบ
ปรามยาเสพติดในเขตนครบาล ในการกวาดลางและกำจัดยาเสพติดทุกชนิดใหจางหายไปจากสังคม
ไทย นำเยาวชนทุกระดับกลับสูออมกอดอันอบอุนของพอแมผูปกครอง สนองเจตนารมณของ
รัฐบาล โดยมีผลงานเปนทีป่ ระจักษชดั ชวยใหสงั คมไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครในชวงนัน้ เปน
เมืองทีอ่ บอนุ นาอยอู าศัย ทานมีหลักการและอุดมคติในการทำงาน โดยยึดมัน่ ในคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึด
มั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ ประกอบดวย
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ประพฤติตนเปน
แบบอยางทีด่ ขี องสังคม ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน ปจจุบนั ทานดำรงตำแหนงผชู ว ย
รัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ใหการสงเสริมและสนันสนุนในกิจการงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในดานวัสดุและอุปกรณทางการศึกษาเปนประจำทุกป
ดวยผลงานทีเ่ ปนคุณปู การอยางยิง่ แกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริยป รากฏเปนทีป่ ระจักษดงั กลาวมา ทำใหไดรบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย ชัน้
ประถมาภรณมงกุฎไทย เครือ่ งราชอิสริยาภรณ ชัน้ ปถมาภรณชา งเผือก และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิง่ มงกุฏไทยชัน้ สูงสุดชัน้ มหาวชิรามมงกุฎ ตามลำดับ
นับไดวา พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร เพือ่
ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ดร.นายแพทย อุทยั สุดสุข

สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต, สาธารณสุขมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
ปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร (D.T.P.H.) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตรทางอายุรศาสตรเขตรอน (D.T.M.& H.) มหาวิทยาลัยลิเวอรพลู
ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตรทางการวางแผนพัฒนาการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยจอนสฮอบกิน้ ส
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รนุ ที่ ๒๓
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน ทานมีความรู ประสบการณ
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และผานการบริหารงานในกระทรวงสาธารณสุขในหลายตำแหนง เชน นายแพทยหวั หนาสถานีอนามัย
ชัน้ ๑ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นายแพทยอนามัยจังหวัดพิษณุโลก อาจารยสอนวิทยาลัยการ
สาธารณสุข อาจารยสอนหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ วิทยาลัยพยาบาล จังหวัดชลบุรี เปนวิทยากร
หลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ทัง้ สวนกลางและภูมภิ าค เปน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ และสมาชิกวุฒสิ ภา ตามลำดับ
ทานเปนกรรมการมูลนิธสิ มเด็จพระยุพราช ทีป่ รึกษาคณะกรรมการมูลนิธพิ ฒ
ั นาสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราราชินี ประธานกรรมการมูลนิธอิ ทุ ยั สุดสุข นายก
สมาคมคลังปญญาอาวุโสแหงประเทศไทย ดวยความรู ความสามารถ และประสบการณการทำงาน
ดานสาธารณสุขทีผ่ า นมา ทำใหมองเห็นสภาพปญหาทีแ่ ทจริงของสังคมไทยโดยเฉพาะเรือ่ งสุขภาพ
อนามัยของคนในชาติ จึงไดมอบทุนสำหรับสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาดานสาธารณสุขแกนกั
ศึกษา มอบทุนการวิจยั ดานสาธารณสุข และจัดฝกอบรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสรางสุขภาพและ
ปองกัน ควบคุมโรคเรือ้ รัง ๖ ชนิด คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจและ
หลอดเลือด มะเร็ง และเอดส ทีส่ ำนักศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมพระพุทธิวงศมุนี (สาขาวัดจักวรรดิ
ราชาวาส) อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวม ๑๒ รนุ รนุ ละ ๗๕๐ คน
นอกจากนัน้ ยังสมทบทุนโครงการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวติ ผสู งู อายุวถิ พี ทุ ธ ซึง่
ดำเนินงานใน ๔ จังหวัด คือ อางทอง สุพรรณบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร กิจกรรมทีก่ ลาวมานี้
ทั้งดำเนินการดวยตนเองและรวมสมทบแลวแตกรณีเปนประจำทุกป นอกจากนี้ ยังมีศรัทธา
ปสาทะเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญกุศลจริยา ดวยการรับเปนเจาภาพถวายกฐินและผาปา เพือ่
สมทบทุนสรางศาสนวัตถุและศาสนสถาน เชน โบสถ ศาลาการเปรียญ หรือศูนยปฏิบตั ธิ รรม หรือ
แมแตศนู ยหรือสถานทีร่ าชการ เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล โรงเรียน ดวยการชักชวนเหลาญาติ
มิตรและสัมพันธชน สละทุนทรัพยตามกำลังศรัทธา ซึง่ มีการดำเนินงานทุกป โดยในแตละปนบั เปน
เงินหลายลานบาท
ทานใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา โดยเปน
อาจารยพเิ ศษบรรยายเรือ่ งพุทธศาสนากับสาธารณสุข ถวายทุนการศึกษาแกพระนิสติ วิทยาลัยสงฆ
พุทธโสธรเปนประจำทุกปพรอมกันนีย้ งั บริจาคทรัพยสมทบทนจัดตัง้ กองทุนวิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธร
อีกโสตหนึง่
ดวยผลงานทีเ่ ปนคุณปู การอยางยิง่ แกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริยป รากฏเปนทีป่ ระจักษดงั กลาวมา ทำใหทา นไดรบั เกียรติคณ
ุ มากมาย เชน เหรียญ
รางวัลผนู ำสุขภาพดีเดน ขององคกรอนามัยโลกครบรอบ ๔๐ ป, เข็มตอบแทนผทู ำคุณประโยชน
ของมูลนิธพิ ฒ
ั นาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราราชินี เครือ่ งราชอิสริยาภรณ
สูงสุดมหาปรมาภรณชา งเผือก และเครือ่ งราชอิสริยาภรณสงู สุด มหาวชิรามมงกุฎ ตามลำดับ
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นับไดวา ดร.นายแพทย อุทยั สุดสุข ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมี
มติเปนเอกฉันทใหมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห
ศาสตร เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายพิศษิ ฐ ลีลาวชิโรภาส

สำเร็จการศึกษา นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ปพทุ ธศักราช ๒๕๔๘
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
อยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญ
ประโยชนแกสังคม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอการศึกษาดวยดีเสมอมา ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และแนวทางที่ถูกตองชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย
วัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง ศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
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และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และความสัมพันธอนั
ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคม ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
ทานเปนผมู คี วามรแู ละประสบการณในดานการบริหารงานเปนอยางยิง่ เจริญเติบโตใน
หนาทีก่ ารงานโดยผานการบริหารงานในตำแหนงตาง ๆ ภายในสำนักงานตรวจเงินแผนดินมาโดย
ตลอด เชน ผอู ำนวยการสำนักกฎหมาย ผอู ำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผนดินภูมภิ าคที่ ๕ ผู
อำนวยการสำนักตรวจสอบกิจการพิเศษ และรองผวู า การตรวจเงินแผนดิน ตามลำดับ ดวยความ
ที่เปนคนมีอัธยาศัยไมตรีกวางขวาง ลุมลึก ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมทางพุทธศาสนาและตามหลักธรรมาภิบาล เปนคนซื่อตรงตอความความยุติธรรม
ประเภทยอมหักแตไมยอมงอตอความอยุติธรรมทั้งปวง จึงไดรับการโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตัง้ ใหเปนผวู า การตรวจเงินแผนดินคนปจจุบนั และดวยผลงานทีเ่ ปนคุณปู การอยางยิง่ แกสงั คม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยป รากฏเปนทีป่ ระจักษดงั กลาวมา ทำให
ไดรบั การยกยองเชิดชูเกียรติ คือ เครือ่ งราชอิสริยาภรณชนั้ มหาวชิรมงกุฎ
ทานใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดวยดีเสมอมา ในดานวัสดุและอุปกรณทางการศึกษา ถวายทุนการศึกษาแกนสิ ติ ของมหาวิทยาลัย
เปนประจำทุกป ถวายผาไตรแกพทุ ธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิตในพิธปี ระสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยทุกปเสมอมา
นับไดวา นายพิศษิ ฐ ลีลาวชิโรภาส ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมี
มติเปนเอกฉันทใหมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ผชู ว ยศาสตราจารย สุรสิทธิ์ เสาวคง

สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน มีความรู ความสามารถ
และประสบการณในดานจิตรกรรมและประติมากรรมเปนอยางยิง่ ผลงานมีทงั้ ทีด่ ำเนินการเองและ
ไดรบั เชิญใหไปรวมงาน โดยเปนทัง้ ผทู รงคุณวุฒแิ ละผรู ว มดำเนินการ เชน ไดรบั เชิญใหสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรมในงานนิทรรศการศิลปกรรม ๑ ทศวรรษ จิตรกรรมบัวหลวง ทีห่ อศิลปะหอศิลป
สิรกิ ติ ,ิ์ นิทรรศการผสู อนศิลปะกลมุ ๗ ยอด ครัง้ ที่ ๕ ทีห่ อศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม
อนุสาวรียส ามกษัตริยเ ชียงใหม, ไดรบั เชิญสรางสรรคผลงานจิตรกรรมในโครงการจัดหาทุนสราง
พิพธิ ภัณฑสถานทีเ่ วียงทากาน โดยพระดำริของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิรภิ าจุฑาภรณ, ได
รับเชิญเขารวมทำ work shop สรางสรรคผลงานจิตรกรรมในโครงการปฏิบตั งิ านทัศนศิลปและ
นิทรรศการนานาชาติ ครัง้ ที่ ๕ ทีห่ อศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, นิทรรศการ
ศิลปะ”ตามฮีตโตยฮอยสลาเมือง” ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัล แอรพอรตพลาซา เชียงใหม,
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นิทรรศการผูสอนศิลปะกลุม ๗ ยอด ครั้งที่ ๖ ที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
นิทรรศการศิลปกรรมเนือ่ งในวาระเกษียณอายุราชการ “สานใจ สานใย ศิลปกรรม” ทีห่ อศิลป
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม, แสดงเดีย่ วนิทรรศการศิลปะชือ่ ความสงบ ในราชสถานและลาน
นา ณ สุรพลแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ, นิทรรศการศิลปะยอนวิกฤติ แผนพระพุทธเจาหลวง ณ ศูนย
รวมศิลปะและหัตถกรรมไทยริมน้ำเจาพระยาแหงแรกที่หางสรรพสินคา ริเวอรซิตี้ กรุงเทพฯ,
นิทรรศการงานศิลปะบนกระดาษนานาชาติ ๒๐๑๑ ทีห่ อศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
เปนกรรมการตัดสินไมดอก ไมประดับจังหวัดเชียงใหมทกุ ป, เปนกรรมการตัดสินประกวดวาดภาพ
เมืองศรีราชานาอยู ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ระดับชาติ) ทุกป,นิทรรศการศิลปะ ๑๐๐ รูปรอยกวี
๑๐๐ ป พุทธทาส ๒๕๔๙ และจัดแสดงหมุน ๙ จังหวัด คือ ชลบุรี สุราษฎรธานี สุโขทัย เชียงใหม
ขอนแกน ภูเก็ต สงขลา พิษณุโลก และกรุงเทพฯ
ทานใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา โดยเปน
อาจารยพเิ ศษสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมทุกปการศึกษา เปนวิทยากรศิลปะใหกบั คณาจารยและนิสติ
เปนกรรมการตัดสินประกวดวาดภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหมทุกป ถวายทุนการศึกษาใหกับนิสิตสาขาพุทธศิลปกรรม บริจาคปจจัยสรางโรงปน
ประติมากรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม, นำสาขาพุทธ
ศิลปกรรมจัดงานวิสาขาโลก ป ๒๕๕๔ ทีส่ ำนักงานสหประชาชาติ UNหัวขอเรือ่ ง “ศิลปะพุทธหยุด
โลกรอน, นำสาขาพุทธศิลปกรรมจัดงานวิสาขาโลก ป ๒๕๕๖ ทีป่ ระเทศศรีลงั กาหัวขอเรือ่ ง “ความ
สัมพันธพุทธศาสนาสยามวงศและศรีลังกา”, เปนวิทยากรใหความรูกับคณาจารยและนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม เรือ่ งวิธกี ารเขารวมประเพณี เชน
ลอยกระทง สงกรานต
ดวยผลงานทีเ่ ปนคุณปู การอยางยิง่ แกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริยป รากฏเปนทีป่ ระจักษดงั กลาวมา ทำใหทา นไดรบั เกียรติคณ
ุ มากมาย เชน รางวัล
เหรียญทองนักวิจยั แหงชาติ จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, รางวัล
“คนดี เดน ดัง วังเจ็ดลิน” ประเภทนักวิจยั ดีเดนผสู รางสรรคงานวิจยั คุณภาพ และประเภทสราง
ชือ่ เสียง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
นับไดวา ผชู ว ยศาสตราจารย สุรสิทธิ์ เสาวคง ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายอมร กาญจนะ

สำเร็จการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
MINI MBA มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนื่อง ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนที่ปรึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชยั บาดาล จังหวัดลพบุรี ทีป่ รึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวเิ ชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
และกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาศรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทานมีความรแู ละประสบการณในอดีตมากมาย เคยเปนอาจารยพเิ ศษประจำวิทยาลัย
ครูพระนคร ชวยราชการโครงการศึกษาภาคโพนทะเลของอังกฤษทีว่ ทิ ยาลัยวิชาการประสานมิตร
กรรมการบริหารและกรรมการประจำสภาวิทยาลัยครูพระนคร หัวหนาฝายอาคารสถานที่ หัวหนา
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ภาควิชากอสราง ๒ สมัย รองหัวหนาคณะวิชาอุตสาหกรรมการศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒ สมัย กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขา
อุตสาหกรรมศึกษา ในโครงการรวมมือทางวิชาการระหวางวิทยาลัยครูพระนครกับมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขายุทธศาสตรเพือ่ การพัฒนา
ผอู ำนวยการศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะกรรมการบริหารการ
ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ทานเปนประธานทีป่ รึกษาโครงการอาสาพัฒนา สรางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
(ตชด.) ในชนบท ประธานการเสนออนุมตั หิ ลักสูตรเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ตอสภาการฝกหัดครู
ทานเปนผมู อี ธั ยาศัยไมตรีกวางขวาง ใหการสนับสนุนในกิจการงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในดานวัสดุและอุปกรณทางการศึกษาเปนประจำทุกปเสมอมา เปนกรรมการ
พัฒนามหาจุฬาอาศรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการพัฒนาศูนยปฏิบัติ
ธรรมแคมปสน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผปู ระสานงานการเขียนแบบมาสเตอร
แปลนมหาจุฬาอาศรม บริจาคทรัพยสนับสนุนโครงการปฏิบตั ธิ รรมกรรมฐานของพระนิสติ โครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น และทอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยเปนประจำทุกป
ดวยผลงานทีเ่ ปนคุณปู การอยางยิง่ แกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริยปรากฏเปนที่ประจักษดังกลาวมา ทำใหทานไดรับปกนักกระโดดรมกิตติมศักดิ์
จากกรมตำรวจในฐานะรวมสรางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, รางวัลศิษยเกาดีเดนจากมหา
วิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเข็มเกียรติคณ
ุ ผบู ำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระ
พุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นับไดวา นายอมร กาญจนะ ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เพือ่ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายวิชัย ศรีวัฒนประภา

สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแปซิฟค เวสเทอรน, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเคนซิงตัน, สหรัฐอเมริกา
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษาดวยดีเสมอมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทาง
ทีถ่ กู ตองชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอนั
ดีงามของบานเมือง ศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความ
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เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบ
อยางทีด่ ขี องสังคม ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
ทำงานดานธุรกิจตาง ๆ มากมาย ทัง้ กิจการของตนเองและรวมบริหาร เชน บริษทั ศรี
อักษร (1980) จำกัด กรรมการบริษทั ไทยนิชกิ าวาอินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด กรรมการผจู ดั การบริษทั
ยูโรปาปริน๊ ซ จำกัด (มหาชน) กรรมการผจู ดั การบริษทั ดาวนทาวน ดี.เอฟ.เอส.(ไทยแลนด) จำกัด
กรรมการบริษทั ยูโรปาปริน๊ ซ (ประเทศไทย) จำกัด เปนประธานกรรมการกลมุ บริษทั คิงเพาเวอร
และมีสถานะทางสังคมเปนนายกสมาคมขีมา โปโลแหงประเทศไทย และประธานสโมสรฟุตบอล
เลสเตอรซติ ี้ ในประเทศอังกฤษ โดยเขาไปซือ้ กิจการในป พ.ศ. ๒๕๕๓ และในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็ได
รับแตงตัง้ ใหเปนประธานสโมสรฯ อยางเต็มตัว
ปจจุบนั เปนประธานกรรมการกลมุ บริษทั คิง เพาเวอร ซึง่ มีบริษทั ในเครือเปนจำนวน
มาก เชน บริษทั คิง เพาเวอร อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด บริษทั วี แอนด เอ โฮลดิง้ จำกัด บริษทั
คิง เพาเวอร ดิวตีฟ้ รี (มาเกา) จำกัด บริษทั คิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรี (ซี.บี.โอ.) จำกัด ฮองกง ดวย
ความเปนผมู อี ธั ยาศัยไมตรีออ นนอมถอมตน ทำใหมกี ลั ยาณมิตรมากมายในทุกวงการ และดวยความ
ทีไ่ มใชนกั ธุรกิจธรรมดา แตโดดเดนตระการตาในวงสังคมชัน้ สูง และมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั นักการ
เมืองทุกขัว้ ขาราชการระดับสูงทุกระดับ สุขมุ ในความสัมพันธกบั นายทหารในกองทัพราวกับพีน่ อ ง
จึงทำใหเปนคนมีชอื่ เสียงโดงดังและสามารถเขากับผคู นไดในทุกวงการ ใหการสนับสนุนในกิจการ
งานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในดานวัสดุและอุปกรณทางการศึกษาและทุนการ
ศึกษาแกนสิ ติ ของมหาวิทยาลัยเปนประจำทุกปเสมอมา
ดวยผลงานทีเ่ ปนคุณปู การอยางยิง่ แกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริยป รากฏเปนทีป่ ระจักษดงั กลาวมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานชือ่ สกุล ”ศรีวฒ
ั นประภา” ใหแก นายวิชยั รักศรีอกั ษร (สกุล
เดิม) เพือ่ เปนสิรมิ งคลแกวงศสกุลสืบไป
นับไดวา นายวิชยั ศรีวฒ
ั นประภา ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมี
มติเปนเอกฉันทใหมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสาวภิญญลักษณ กีรติพฒ
ั นนนท

สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการผจู ดั การ บริษทั เอ พีดบั เบิลยู อินเตอรเนชันแนล จำกัด
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธ
ศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา อยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา อุทศิ กำลัง
กายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษาดวย
ดีเสมอมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
และตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง ศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ เปนผูประกอบดวยเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของ
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ผอู นื่ และความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคม ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัว
และชีวติ การทำงาน บริจาคทรัพยเพือ่ ทำนุและบำรุงพระพุทธศาสนามากมาย บำเพ็ญสาธารณ
ประโยชนแกสงั คมและประเทศชาติ เปนอเนกประการ
ปจจุบนั ดำรงตำแหนง กรรมการผจู ดั การ บริษทั เอ.พีดบั เบิลยูอนิ เตอรเนชันแนล จำกัด
ทานไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะวิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพุทธโฆส
นครปฐม ดวยดีเสมอมา เชน รับเปนเจาภาพอุปถัมภโครงการวิปส สนาภาวนากอนเขาศึกษา
ระดับปริญญาโทของพระนิสติ สาขาวิชาวิปส สนาภาวนา ณ ศูนยปฏิบตั ธิ รรมธรรมโมลี อำเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมาทุกป เจาภาพหลักในการบริจาคทรัพยอุปถัมภโครงการจัดทำ
สัททานุกรม พระไตรปฎกเชิงวิจยั ฉบับบาลี-ไทย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพุทธโฆส นครปฐม จนเปนทีน่ ยิ มและศึกษากันอยางแพรหลายสำหรับผสู นใจ
ในการศึกษาคนควาทางดานพุทธศาสนา ดวยดีเสมอมา
นับไดวา นางสาวภิญญลักษณ กีรติพฒ
ั นนนท ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห
ศาสตร เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายสลา คุณวุฒิ

สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ ง บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา และอุทศิ
กำลังกายและกำลังปญญาเพื่อบำเพ็ญประโยชนแกสังคม ประเทศชาติ โดยยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และแนวทางที่ถูกตองชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย
วัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง ศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคม ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและ
ชีวติ การทำงาน
หลังจากรับราชการครูตาํ แหนงครูใหญ ใ นจังหวัดอํานาจเจริญเปนเวลาถึง ๒๐ ป ขณะที่
ประกอบวิชาชีพครูไดปฏิบตั ริ าชการในหนาทีผ่ บู ริหารเปนอยางดี ไดรบั รางวัลครูดเี ดนและครูผมู ี
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จรรยามารยาทดีเดน ของสํานักงานการประถมศึกษาอํานาจเจริญ ๒ ปซอ น หลังจากนัน้ ไดลาออก
จากราชการเพือ่ อประกอบวิชาชีพนักประพันธเพลงในบริษทั แกรมมีโ่ กลด
ผลงานการประพันธเพลงเปนสิง่ ทีแ่ สดงอัจฉริยภาพในดานคีตานิพนธแนวเพลงลูกทุง และ
เพลงเพือ่ ชีวติ มีผลงานเพลงทีไ่ ดรบั การ บันทึกเสียงประมาณ ๕๐๐ เพลง นอกจากนี้ ยังแตงกลอน
ใหกบั นักรองแนวหมอลำ ประมาณ ๒๐๐ กลอน ผลงานทีแ่ ตงเกือบทุกเพลง ลวนประสบผลสําเร็จ
ในระดับประเทศ ไดรับความนิยมมากที่สุด และไดรับรางวัลสูงสุดในระดับชาติ คือรางวัล
พระพิฆเนศรพระราชทาน ผลงานเพลงทีแ่ พรหลาย ไดแก เพลงกระทงหลงทาง จดหมายผิดซอง
ยาใจคนจน ขายแรงแตงงาน รองเทาหนาหอง เหนือ่ ยไหมคนดี ปริญญาใจ กระเปาแบนแฟนทิง้
ทําบาปบลง นักสูม . ๓ ตองมีสกั วัน เพือ่ รักเพือ่ รอ จากผลงานการประพันธเพลงอันโดดเดนทําให
นักรองลูกศิษยมชี อื่ เสียงไดรบั ความนิยมสงสุดในปจจุบนั นับไมถว น เชน มนตสทิ ธิ์ คําสรอย ไชยา
มิตรไชย ไมค ภิรมยพร ศิรพิ ร อําไพพงษ จักรพรรณ ครบุรธี รี โชติ ตาย อรทัย และเอกพล มนต
ตระการ ผลงานเพลงทีส่ รางชือ่ เสียงและเกียรติยศใหกบั ทานคือบทเพลงใตฟา เดียวกัน ซึง่ ประพันธ
ใหไมค ภิรมยพร ขับรองหนาพระทีน่ งั่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทานเปนศิลปนครูนกั ประพันธเพลง เปนนักรอง นักดนตรี และโปรดิวเซอร มีความรู ความ
สามารถ และเชีย่ วชาญในการใชหลักภาษาไทยเปนอยางยิง่ มีหลักประจำใจในการทำงานคือยึดมัน่
ในความดี ทำหนาทีใ่ หสมบูรณ โดยหลักทีใ่ ชและยึดเปนแนวทางในการแตงเพลงใหไพเราะและกิน
ใจผฟู ง ๕ ประการ คือ (๑) ขึน้ ตนตองโดนใจ (๒) เนือ้ ในตองคมชัด (๓) ประหยัดคำไมวกวน (๔)
ทำใหคนฟงเขาใจเปนเพลงของเขา (๕) จบเรือ่ งราวตองประทับใจ เปนศิลปนนักรองครูประชาบาล
ทีร่ จู กั กันในนาม “เทียนกอม” ในอดีตทีส่ รางสรรคบทเพลงสะทอนชีวติ ครูและนักเรียนในถิน่ ทุรกันดาร
ชนบทภาคอีสาน
ความสามารถเฉพาะตัวในการประพันธเพลง คือการสรางสรรคแบบบูรณาการทีล่ งตัว
ระหวางความเปนเลิศทางความคิด ความเปนนานเหนือภาษา ความรอบรูใ นทุนธรรมชาติ ทุนมนุษย
ทุนสังคม ทุนวัฒนธรรม สามารถหยิบประเด็นกลัน่ เปนความคิด ประสานกับจังหวะ ทํานอง ลํานํา
แหงเสียงดนตรี กระทบใจ กระทบโสตสัมผัสของผูฟ ง คุณคาของเพลงทีม่ ที งั้ สาระ มีทงั้ ความบันเทิง
มีทั้งสำนึกรับผิดชอบตอเพี่อนมนุษยตอชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติ ถือเปนตนแบบครูภูมิ
ปญญาไทยในดานคีตานิพนธ
ทานใหการสนับสนุนในกิจการงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ดานการเรียนการสอน เปนอาจารยพเิ ศษและวิทยากรบรรยายแนวทางการแตงบทเพลงหรือกลอน
ลำ ตามหลักภาษาไทยทีส่ ามารถตราตรึงจิตใจผฟู ง อยางสุดซึง้ โดยมิรลู มื ใหกบั นิสติ คณะครุศาสตร
ดวยดีเสมอมา ดวยอัจฉริยภาพดานคีตานิพนธของทาน จึงไดรับพระราชทานรางวัลพระธาตุ
นาดูนทองคํา ประเภทบุคคลดีเดน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
จากสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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นับไดวา นายสลา คุณวุฒิ ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปน
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เพือ่
เอกฉันทใหมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางดวงพร จาตุรนตรศั มี

สำเร็จการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
อยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญ
ประโยชนแกสังคม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอการศึกษาดวยดีเสมอมา ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และแนวทางที่ถูกตองชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย
วัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
มโนกรรม มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคม ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
ทานเปนกรรมการบริหาร บริษทั คณิตเอ็นจิเนียริง่ จำกัด และบริษทั พิศนุการชางจำกัด
เปนกรรมการจัดการศาลเจาสี่ไตเทียนอวงกง (เลากงกง) จังหวัดนครปฐม เปนรองประธาน
อนุกรรมการฝายปจจัยไทยธรรม และรองประธานอนุกรรมการฝายบริการอาหารสีไ่ ตเทียนอวงกง
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(เลากงกง) ของมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ประธานกรมรมการฝายจัดหารายไดและจัดการแสดง
วิพธุ ทัศนา โรงเรียนนาฏศิลปะขาบมงคล รวมกับสภากาชาดไทย ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปจจุบนั
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถในการบริหารงานธุรกิจการคา มงุ ทำสิง่ ทีด่ เี ปนประโยชนดว ยจิตศรัทธา
ในบวรพุทธศาสนา ชวยเหลือสังคม และหนวยงานราชการตางๆ โดยการทะนุบำรุง สงเสริม และ
สรางเสนาสนะถาวรวัตถุและศาสนสถานถวายวัดตาง ๆ ทัว่ ทุกภาคของประเทศ เพือ่ เผยแผพระ
ธรรมคำสัง่ สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยเปนผอู ปถัมภรายการธรรมลีลาชีวติ และ
รายการธรรมรส ธรรมรัฐ ตัง้ แตป ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบนั สนับสนุนการศึกษา ชวยเหลือสังคม
โดยมอบทุนการศึกษาใหนกั เรียนและนักศึกษา ทัง้ ระดับประถมศึกษาและอุดมศึกษา ตัง้ แตปพ ทุ ธ
ศักราช ๒๕๒๔ จนถึงปจจุบนั ปละไมนอ ยกวา ๓๕ ทุน
เปนประธานในการสรางอุโบสถและพระประธานวัดพรหมสุวรรณ จังหวัดสระแกว สราง
กุฏทิ พี่ กั สงฆถวายวัดเทพนิมติ จังหวัดนครศรีธรรมราช สรางกุฏทิ พี่ กั สงฆถวายวัดคงคาวดี จังหวัด
นครศรีธรรมราช และสรางหอระฆังถวายวัดบานหัวนา จังหวัดฉะเชิงเทรา และสรางอาคารเรียน
จาตุรนตรศั มีและหอสมุด ดวงพร ดวงปญญา มอบใหอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพือ่ เปนสาธารณประโยชน
ชวยเหลือโรงเรียนทีป่ ระสบอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎรธานีหลายโรง โดยการบริจาคเงิน
บูรณะอาคารเรียน หองสมุด หองครัว พรอมจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร หนังสือสำหรับหองสมุด
มอบแกโรงเรียนหวยดาน อำเภอกาญจนดิษฐ โรงเรียนวัดทา อำเภอทาฉาง โรงเรียนสามัคคี
ธรรมาราม อำเภอพุนพิน และโรงเรียนบงสวรรควทิ ยา อำเภอพระแสง
นอกจากนี้ ยังรวมบริจาคขาวสารแกผยู ากไร ตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช ๒๕๔๔ เปนตนมาจนถึง
ปจจุบนั ไมนอ ยกวาปละ ๑๔,๐๐๐ กิโลกรัม เพือ่ ชวยเหลือผปู ระสบสาธารณภัยตางๆ เชน วาตภัย
ทางภาคเหนือ และอุทกภัยทางภาคใต ผานทางสภากาชาดไทย และมูลนิธริ าชประชานุเคราะห
เปนตน ในสวนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรว มปริจาคปจจัย ขาวสาร
และไทยธรรมในวาระตางๆ รับเปนเจาภาพอุปถัมภในคราวอบรมพระธรรมทูตเพือ่ ไปปฏิบตั ศิ าสน
กิจทีต่ า งประเทศ และรับเปนเจาภาพอุปถัมภในคราวประชุมวิสาขบูชาโลกทีป่ ระเทศไทย ตลอดมา
นับไดวา นางดวงพร จาตุรนตรศั มี ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมี
มติเปนเอกฉันทใหมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส

สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธ
ศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา อุทศิ กำลัง
กายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษาดวย
ดีเสมอมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
และตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง ศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ เปนผูประกอบดวยเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของ
ผอู นื่ และความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคม ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัว
และชีวติ การทำงาน
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ปจจุบนั เปนประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษทั ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) มีความรู
และประสบการณในดานการบริหาร ผานการอบรมวิทยาลัยการยุตธิ รรม หลักสูตรผบู ริหารกระบวน
การยุตธิ รรมระดับสูง รนุ ที่ ๑๗, วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ประจำป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒, SASIN
Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University (Senior
Executive Program) Chulalongkorn University (Senior Executive Program) - The Boss รนุ
๒๖, - High Flyer รนุ ๕, ดานกิจกรรมและสังคม เปนสมาชิกราชกรีฑาสโมสรและ สโมสรราชพฤกษ
รางวัลเกียรติยศในการทำงานคือ รางวัลบุคคลตัวอยางภาคธุรกิจวัสดุอตุ สาหกรรมเครือ่ งจักร เปน
ผมู อี ธั ยาศัยไมตรีชอบบำเพ็ญบุญกุศลและใหทานมิไดขาด ใหการสนับสนุนในกิจการงานมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในดานวัสดุและอุปกรณทางการศึกษา ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต
ของมหาวิทยาลัย และรับเปนเจาภาพถวายผาไตรแกพระพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
และพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต เปนประจำทุกปเสมอมา
นับไดวา นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมี
มติเปนเอกฉันทใหมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสาวฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี

สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธ
ศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา อุทศิ กำลัง
กายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษาดวย
ดีเสมอมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
และตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง ศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ เปนผูประกอบดวยเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของ
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ผอู นื่ และความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคม ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัว
และชีวติ การทำงาน
ปจจุบันทำงานที่บริษัทยูเนียน ปโตรเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ติดตามคุณกาญจนา
สุวรรณนภาศรี ซึง่ เปนมารดาไปทำบุญตามสถานทีต่ า ง ๆ เชน รับเปนเจาภาพอุปถัมภในงานบุญ
งานกุศลของวัดตางๆ มากมาย เชน วัดปากน้ำภาษีเจริญ วัดประยุรวงศาวาส วัดสระเกศ รวมทัง้
วัดอืน่ ๆ ทีม่ กี จิ กรรมสงเสริมกิจการคณะสงฆและเปนสาธารณะประโยชน การศึกษาและการเผย
แผพระพุทธศาสนา และบริจาคสมทบทุนกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยดวยดีเสมอมา เชน เปนกำลังสำคัญในการอุปถัมภดา นอาหาร ผาไตรจีวรและยาม เพือ่
ถวายพระพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ในพิธปี ระสาท
ปริญญาประจำป และการจัดการงานวันวิสาขบูชาโลกดวยดีตลอดมา
นับไดวา นางสาวฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

The Honorary Doctorate Degree
on Most Venerable Win Sein Sayadaw Bhaddanta Kesara
Abbot of Win Seintawya Monastery, Mon State,
The Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an
Honorary Doctorate Degree in Buddhist Psychology, at the convocation ceremony held
at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting
No. 1/2558 on 26th February, BE 2558 (CE 2015) had unanimously resolved that :
Whereas Most Venerable Win Sein Sayadaw Bhaddanta Kesara, ninety-four
years of age, was born on 18 January, 1921 in Mudon Township, Mon State, the
Republic of the Union of Myanmar. He learnt Pali grammar and Buddhist texts including the higher Buddhist philosophy. He obtained higher ordination at the age of fifty,
and after that he observed the practice of a forest-dweller. He practiced strenuously
and eagerly all thirteen Dhutanga practices in 133 cemeteries for ten years in various
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regions of Myanmar. For these, he was well-known as Sosanika-dhutanga Sayadaw.
Most Venerable Win Sein Sayadaw Bhaddanta Kesara has been promoting and
supporting Dhutanga practice. He is considered the highest and most respected level
of a qualified teacher and is very experienced teaching Dhutanga Practitioners. He
has also organized various Buddhist activities such as Dhamma Talks, Celebration of
Buddhist Festivals, etc. Most Venerable Win Sein Sayadaw Bhaddanta Kesara was
honoured and conferred upon the title of Abidhaja Aggamaha Saddhama Jotika by the
President of the Republic of the Union of Myanmar in 2014 for his relentless effort for
the propagation of Buddhism.
Most Venerable Win Sein Sayadaw Bhaddanta Kesara keeps strict discipline
and upright conducts. His kindness, compassion, generosity and righteousness win
him great respect from the Buddhist circles all over the world. At present, he has been
the abbot of Win Seintawya Monastery, Mon State, the Republic of the Union of
Myanmar.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above,
the Most Venerable Win Sein Sayadaw Bhaddanta Kesara is regarded as the Buddhist
monk who produces innumerable welfares and benefits for his country and the world
and he deserved the praise and salutation. Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Council has unanimous resolution to confer an Honorary Doctorate Degree in
Buddhist Psychology on him.
Given on 10th May BE 2558 (CE 2015)
(Phra Dhammasudhi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
on Most Venerable Bhamaw Sayadaw
Dr.Bhaddanta Kumara Bhivamsa
Chairman of State Sangha Mahanayaka Committee,
The Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an
Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies,at the convocation ceremony held at
th
the 48 Birthday of the Crown Prince MahaVajiralongkornConference Hall,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting
th
No. 1/2558 on 26 February, BE 2558 (CE 2015) had unanimously resolved that :
Whereas Most Venerable Bhamaw Sayadaw Dr.Bhaddanta Kumara Bhivamsa,
eighty-five years of age, was born on 18 September,1929 in Myingyan Township,
Mandalay Region, the Republic of the Union of Myanmar. He passed Dhammasariya
and Sakkyasiha. He also completed Ph.D. and D.Litt. from Mandalay University and
Yangon University, respectively. The Most Venerable obtained higher ordination on 8
January, 1949 under the supervision of Bhaddanta Sawbita, Venerable Kan Myae
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Sayadawin the village of KanMyae. Most Venerable Bhamaw Sayadaw Dr.Bhaddanta
Kumara Bhivamsahas been promoting and supporting Buddhist studies. He has been
teaching Tipitakas for monks who are trying to enter the great Tipitakas examination. Most of them who obtained the great titles of Tipitakadaya, Tipitakakawvida and
Dhammabandarkarika are his students. He is considered the highest and most
respected level of a qualified and very experienced teacher of Buddhist studies. Most
Venerable Bhamaw Sayadaw Dr.Bhaddanta Kumara Bhivamsa has preached and taught
Buddhism and Vipassana meditation in both Myanmar and overseas. He authored
many books such as History of Theintaung Sasana,Yamike Pali (Vols. I, II, III), The Way
of Meditation of Mahasi Vipassana, etc. He was honoured and conferred by the
Government of Union of Myanmar with the titles of Aggamahapandita as a great
scholar of Tipitaka, Abidhaja Aggamaha Saddhama Jotika for activities and religious
affairs he has conducted for the sake of promotion and protection of Buddhism, and
Abidhaja Maha Ratthaguru as a great teacher and preacher of the government.
Most Venerable Bhamaw Sayadaw Dr.Bhaddanta Kumara Bhivamsa keeps
strict discipline and upright conducts. His kindness, compassion, generosity and
righteousness win him great respect from the Buddhist circles all over the world. At
present, he has been the Chairman of State Sangha Mahanayaka Committee, the
Republic of the Union of Myanmar.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above,
the Most Venerable Bhamaw Sayadaw Dr.Bhaddanta Kumara Bhivamsa is regarded as
the Buddhist monk who produces innumerable welfares and benefits for his country
and the world and he deserved the praise and salutation. Mahachulalongkorn
rajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Studies on him.
th

Given on 10 May BE 2558 (CE 2015)
(Phra Dhammasudhi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council

52

ประกาศเกียรติคุณ

The Honorary Doctorate Degree
on Most Venerable Phramaha Bounma Simmaphom
Vice President of Lao Buddhist Fellowship Organization,
Lao People’s Democratic Republic

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an
Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held
atthe 48th Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting
No. 1/2558on 26th February, BE 2558 (CE 2015) had unanimously resolved that :
Whereas Most Venerable Phramaha Bounma Simmaphom, eighty years of
age, was born on 1 August,1934 in Champassak Province, the Lao People’s Democratic Republic. He obtained higher ordination in 1955. Most Venerable Phramaha
Bounma Simmaphom has made the significant contributions to the work of promoting
and propagating the Dhamma and Vinaya, Religious Affairs, Sangha education in Lao
People’s Democratic Republic. Most Venerable was appointed as the representative of
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Lao Buddhist monks to participate in the various national, regional and international
conferences, seminars and workshops in many countries such as Sri Lanka, Thailand,
Vietnam, Myanmar, and Cambodia. He has also organized various Buddhist activities
such as Dhamma Talks, Celebration of Buddhist Festivals, Meditation Retreat, etc.
Most Venerable Phramaha Bounma Simmaphom has preached and taught Buddhism
and supported Buddhist community to study and practice Buddhadhamma.
In addition, he has given lectures and participated in various seminars and
conferences both in his home and abroad.
Most Venerable Phramaha Bounma Simmaphom keeps strict discipline and
upright conducts. His kindness, compassion, generosity and righteousness win him
great respect from the Buddhist circles all over the world. At present, he has been the
abbot of Wat Prathat Luangneua, Saysetha district, Vientiane, and Vice President of
Lao Buddhist Fellowship Organization, Lao People’s Democratic Republic.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above,
the Most Venerable Phramaha Bounma Simmaphom is regarded as the Buddhist
monk who produces innumerable welfares and benefits for his country and the world
and he deserved the praise and salutation. Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Council has unanimous resolution to confer an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies on him.
Given on 10th May BE 2558 (CE 2015)
(Phra Dhammasudhi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
on Venerable Seck Kwang Phing
President of Buddhist Association of Singapore,
The Republic of Singapore

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an
Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held
atthe 48th Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No.
1/2558 on 26th February, BE 2558 (CE 2015) had unanimously resolved that :
Whereas Venerable Seck Kwang Phing, sixty-two years of age, was born on
14 April,1953 in the Republic of Singapore. He obtained a Certificate in education from
Teachers’ Training College, now known as National Institute of Education) in 1972
and graduated with B.A. majoring in Mass Communication and Sociology plus
Psychology in 1978 from Nanyang University. He received higher ordination in 1980 in
Chinese Taipei. As a Buddhist Educator and a Meditation Master, Venerable Seck
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Kwang Phing was invited to be a lecturer teaching in Malaysian Buddhist
College in1986, later, appointed as Rector of Venerable Hong Choon Buddhist College,
Malaysia and implemented numbers of courses such Vinaya subject, Sutra studies to
monks and lay people between 1994-1999. At the initial stage of setting up of
Buddhist College, he was appointed a Director in the Management and later a
lecturer of Buddhist College of Singapore between 2004 and 2005 teaching Buddhist
Studies. He has been a lecturer of SBF Buddhist Classes from1990 to the present day.
As a Meditational Master conducting Chan practices and Vipassana in Singapore
Buddhist Federation and various temples and organizations in his country and
overseas, from 1985 to the present. He set up the SBF Sunday School starting from
1990 to day and conducting training sessions for Sunday School teachers in Singapore
today. Venerable is keen in Buddhist Youth Activities as he sees the youth is the
future of and pillars of Buddhist development in Singapore, thus organized Buddhist
Youth Leadership Training Course from 1997 to 1999 to equip youth with leadership
quality, social skill, communication skill. To complement with the courses, he
organized various Buddhist Youth Camps and Buddhist Youth Sharing Sessions every
year. He is the Founder of Buddhist Youth Chapter in 2005 and SBF Youth 2011 as he
saw the importance of the youth in promoting Buddhadharma and molding the
youth to be a person with good Buddhist qualities and become an integrated personality. He plays a role as a Buddhist Cultural Promoteras well. He was the Chief Editor
for Nanyang Buddhist published by Singapore Buddhist Federation between 1994 and
2006. He made a revolution by giving more creative designs to its cover and contents
focused mainly on one selected theme in each edition. He is a famous author who
writes Buddhist poems, essays, frictions and Chinese calligraphy started from 1975 till
now. He was the Chairman in organizing Vesak Chinese Buddhist Calligraphy
Competition in 1989 and Buddhist Arts Exhibition in 1999. He was a committee
member in organizing Singapore-China Religious Exhibition, 2009 in celebration of
Inter-Religious Organization, Singapore 60 Anniversary. He has also organized various
Buddhist activities such as Dhamma Talks, Celebration of Buddhist Festivals, Vipassana
Meditation Retreat, etc. Venerable Seck Kwang Phing has preached and taught
Buddhism and Vipassana meditation in both Singapore and overseas. In addition, he
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has given lectures and participated in various seminars and conferences both in his
home and abroad.
Venerable Seck Kwang Phing keeps strict discipline and upright conducts.
His kindness, compassion, generosity and righteousness win him great respect from
the Buddhist circles all over the world. At present, he has been the President of
Buddhist Association of Singapore, the Republic of Singapore.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above,
the Venerable Seck Kwang Phing is regarded as the Buddhist monk who produces
innumerable welfares and benefits for his country and the world and he deserved the
praise and salutation. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has
unanimous resolution to confer an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies on
him.
Given on 10th May BE 2558 (CE 2015)
(Phra Dhammasudhi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
on Venerable Dr. Godagama Mangala
Managing Director and Principal Sri Chandananda Buddhist College, Kandy,
The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an
Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held
atthe 48th Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting
No. 1/2558 on 26th February, BE 2558 (CE 2015) had unanimously resolved that :
Whereas Venerable Dr. GodagamaMangala, fifty-eightyears of age, was born
on 14 August,1957 in Daswatta, Godagama - Kegalle District, the Democratic Socialist
Republic of Sri Lanka. He obtained higher ordination in 1978 at Asgiriya Maha Viharaya
under former the Most Venerable Palipane Sri Chandananda Mahanayaka Thero. He
completed B.A. and M.A. degrees from University of Peradeniya and Buddhist and Pali
University, respectively. In 1998, he was conferred Doctor of Philosophy in Buddhist
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philosophy from University of Peradeniya. In 1989 and 1990 he was on scholarship to
Yonsei University, South Korea. Venerable Dr. Godagama Mangala has been fully
engaging to manage and promote Buddhist Education in his capacity as teacher,
principal, Vice Chancellor and managing director and principal in educational institutions. He has also been experiencing different responsibilities as active member and a
member of the executive committees of Buddhist Associations in Japan, United
Kingdom, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Taipei, Korea, India, Singapore. Venerable
Dr. Godagama Mangala has conducted lots of religious and humanity activities both
in his country and abroad. He has also organized various Buddhist activities such as
Dhamma Talks, Celebration of Buddhist Festivals, Meditation Retreat, etc. He has
preached and taught Buddhism in both Sri Lanka and overseas. He authored many
research works and publications, namely Buddhist Philosophy of Life for Modern
Society, Buddhist and Pali Studies, Rural Technology, Revelation of Sinhala Literature,
etc.
Venerable Dr. Godagama Mangala keeps strict discipline and upright
conducts. His kindness, compassion, generosity and righteousness win him great
respect from the Buddhist circles all over the world. At present, he has been the
Managing Director and Principal Sri Chandananda Buddhist College, Kandy, the
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above,
the Venerable Dr. Godagama Mangala is regarded as the Buddhist monk who
produces innumerable welfares and benefits for his country and the world and he
deserved the praise and salutation. Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Council has unanimous resolution to confer an Honorary Doctorate Degree in
Buddhist Studies on him.
Given on 10th May BE 2558 (CE 2015)
(Phra Dhammasudhi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
on Venerable Kusalasasana Mahastha
Sangha Nayaka of Sangha Mahayana Indonesia,
Republic of Indonesia

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an
Honorary Doctorate Degree in Buddhist Educational Administration, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha Vajira longkorn
Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya Province,
Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No.
1/2558 on 26th February, BE 2558 (CE 2015) had unanimously resolved that :
Whereas Venerable Kusalasasana Mahastha, fifty-three years of age, was
born on 25 October,1961 in the Republic of Singapore. He obtained higher ordination
in 1983 at Taiwan Ling Chi Shi. Venerable Kusalasasana Mahastha has made the
significant contributions to the work of managing and promoting Buddhist education
in Republic of Indonesia. With guidance of his master’s vision and mission, he has
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established Mahabodhi Vidya School in Jakarta and sponsored Buddhist monks and
laypersons from countries like China, Singapore, Sri Lanka and Indonesia to study in
Bachelor, Master and Doctorate programmes. He has also given lectures and
participated in various universities, seminars and conferences both in Indonesia and
aboard. Venerable Kusalasasana Mahastha has organized various Buddhist activities
such as Dhamma Talks, Celebration of Buddhist Festivals, Meditation Retreat, etc. He
has preached and taught Buddhism in both Indonesia and overseas.
Venerable Kusalasasana Mahastha keeps strict discipline and upright
conducts. His kindness, compassion, generosity and righteousness win him great
respect from the Buddhist circles all over the world. At present, he has been the
Sangha Nayaka of Sangha Mahayana Indonesia, Republic of Indonesia.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above,
the Venerable Kusalasasana Mahastha is regarded as the Buddhist monk who
produces innumerable welfares and benefits for his country and the world and
he deserved the praise and salutation. Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Council has unanimous resolution to confer an Honorary Doctorate Degree in
Buddhist Educational Administration on him.
Given on 10th May BE 2558 (CE 2015)
(Phra Dhammasudhi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
on Venerable Chun Fa
Executive Member of the Council of Buddhist Association of China,
People’s Republic of China

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an
Honorary Doctorate Degree in Buddhist Art, at the convocation ceremony held at the
48 th Birthday of the Crown Prince MahaVajiralongkornConference Hall,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting
No. 1/2558 on 26th February, BE 2558 (CE 2015) had unanimously resolved that :
Whereas Venerable Chun Fa, fifty-one years of age, was born on 5 February,
1964 in Luliang, Yunnan province, People’s Republic of China. He obtained higher
ordination in December 14, 1983 at Guang Ji Temple, Bei Jing. Venerable Chun Fa
completed his education from the Buddhist Academy of China and Ren Min
University of China, respectively. Venerable has been promoting and supporting
Buddhist Art Paintings and calligraphy. He authored books relating to Buddhist arts
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and culture and calligraphy like Yuan Tong Chan Monastery, The collection of Kunming
Yi Dan Zhai Seal Cutting, the Book of calligraphy, Seal Cutting of Prajñaμpaμramitaμ
Sutra, Verses of Living on Mountain, etc. He has visited and participated in Buddhist
communities, internal and international Buddhist Meetings and forums such as Nepal
and India for Buddhist Friendship Exchange, Japan for China-South Korea-Japan
Friendship Exchanges, Korea for Forum of Korean Tiantai Buddhism, China for the
First World Buddhist Forum, Chinese Taipei for the Second World Buddhist Forum,
etc. Venerable Chun Fa has also organized various Buddhist activities such as Dhamma
Talks, Celebration of Buddhist Festivals, Meditation Retreat, etc. He has carried out
social welfare and social work like donation and support to materials for the people
experiencing earthquake in China, offering Sanghadana for three thousands of monks
in MCU and sponsor Scholarship Fund for foreign students studying in MCU in the
name of Professor Dr.Phra Brahmapundit, the Rector of MCU, Thailand, etc.
Venerable Chun Fa keeps strict discipline and upright conducts. His kindness,
compassion, generosity and righteousness win him great respect from the Buddhist
circles all over the world. At present, he has been the abbot of Yun Tong Temple,
Yunnan, and Executive member of the council of Buddhist Association of China,
People’s Republic of China.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above,
the Venerable Chun Fa is regarded as the Buddhist monk who produces innumerable
welfares and benefits for his country and the world and he deserved the praise and
salutation. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous
resolution to confer an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Art on him.
Given on 10th May BE 2558 (CE 2015)
(Phra Dhammasudhi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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