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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง

สำเร็จการศึกษา B.A. (Political Science) University of Manila ประเทศฟลปิ ปนส
M.A. (Political Science Development) ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Leadership/Human Behavior with Specialization in Urban Development) US
International University ประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
อยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง
ศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ เปน
ผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอม
รับความคิดเห็นของผอู นื่ และความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคม
ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
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ทานมีความรู ประสบการณ และเคยผานการทำงานและบริหารงานระดับผบู ริหารระดับ
สูงมาอยางยาวนาน เคยดำรงตำแหนงสมาชิกสภาผแู ทนราษฎร ป ๒๕๑๘, รองประธานวุฒสิ ภา
คนทีส่ อง ป ๒๔๔๕, สมาชิกวุฒสิ ภา ป ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙ ศาสตราจารยประจำคณะรัฐประศาสน
ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา ) ผอู ำนวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
อำเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา มีผลงานการเขียนหนังสือหรือตำราจากอดีตถึงปจจุบนั จำนวน
ประมาณ ๕๐ เลม เอกสารประกอบการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขา
รัฐประศาสตร จำนวนประมาณ ๒๕ ชุด ผลงานวิจยั ระดับประเทศ KSM Model, การบริหารจิต
วิธพี ทุ ธ และเคยดำรงตำแหนงนายกสภาและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแหง
ทานเปนกรรมการผทู รงคุณวุฒใิ นหลายสาขา เชน ดานจริยธรรม ดานวิชาการ ผลงาน
เชิงวิชาการทีป่ รากฏในรูปตำราหรือหนังสือทีเ่ ผยแพรอยางแพรหลาย เชน ประชาธิปไตยรากหญา
ยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนา (อดีต-ปจจุบนั ) สงครามประชาชน การจัดการองคการ ครอบ
ครัวอัจฉริยะ ผา C E O ผนู ำการแขงขัน การจัดการทุนมนุษยในสังคมฐานความรู การจัดการทุน
มนุษย Human Capital Management โตคลืน่ วัฒนธรรม ยุทธศาสตรซอี โี อ และการบริหารอำนาจ:
สงครามแยงเงิน: ยุคทุนใหม
ปจจุบันทานเปนผูอำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวลัยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประธานกรรมการวิชาการบัณทิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย อาจารยพเิ ศษและกรรมการผทู รงคุณวุฒปิ ระจำ
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดวยผลงานทีเ่ ปนคุณปู การอยางยิง่ แกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริยป รากฏเปนทีป่ ระจักษดงั กลาวมา ทำใหไดรบั การยกยองเชิดชูเกียรติ คือ เครือ่ ง
ราชอิสริยาภรณมหาปรมาภรณมงกุฎไทย และมหาปรมาภรณชา งเผือก ตามลำดับ
นับไดวา ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏ
ไพศาลเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทกั ษ

สำเร็จการศึกษา ค.บ. (เกียรตินยิ ม) (การสอนวิทยาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Counseling and Guidance; Educational Psychology)
University of Arizona, สหรัฐอเมริกา
เปนผูมีความรูความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน
บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา อุทศิ กำลังกายและ
กำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และแนว
ทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณี
อันดีงามของบานเมือง ศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม
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มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปน
แบบอยางทีด่ ขี องสังคม ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
ปจจุบนั ดำรงตำแหนงหัวหนาสาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รองประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเซนตหลุยส กรรมการพิจารณาและ
ประเมินผลงานทางวิชาการของคณาจารยในหลายสถาบัน
ทานเปนผมู คี วามรแู ละประสบการณในหลายๆ ดาน ดานการเรียนการสอน เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีความ
เชีย่ วชาญในการบรรยายวิชาเกีย่ วกับจิตวิทยา เชน การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยา
ทฤษฎีกลยุทธและการฝกปฏิบัติการปรึกษา สัมมนาการปรึกษาครอบครัวที่มุงเนนประสิทธิผล
สัมมนาการวิจยั จิตวิทยาการปรึกษา การฝกงานการปรึกษา
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทานไดสง เสริมและสนับสนุน
กิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา เชน เปนกรรมการผทู รงคุณวุฒใิ นการพัฒนาหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา เปนอาจารยพิเศษ และกรรมการสอบระดับ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา เกียรติคุณที่ไดรับคือนักจิตวิทยาดีเดนจากสมาคมจิตวิทยา
แหงประเทศไทย เมือ่ ปพทุ ธศักราช ๒๕๕๔
นับไดวา ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทกั ษ ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแก
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
ใหปรากฏไพศาลเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

รองศาสตราจารย ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

สำเร็จการศึกษา อ.บ. (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, M.S. in ED. University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Educational Psychology) University of Wisconsin at Madison, สหรัฐอเมริกา
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
และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และความสัมพันธอนั
ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคม ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
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ทานมีความรู ความสามารถ และประสบการณ เคยผานการบริหารงานมาในหลายตำแหนง
โดยเฉพาะทีจ่ ฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย เชน ผอู ำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ฝายประถมและฝายมัธยม) หัวหนาภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร คณบดีคณะครุศาสตร ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ
กรรมการบริหารสถาบันภาษา กรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย กรรมการผพู จิ ารณาและ
ประเมินผลงานทางวิชาการของคณาจารยในหลายสถาบัน ผูจัดรายการวิทยุแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รายการ “ชวยกันคิด คุณภาพชีวติ อยทู ไี่ หน” และรายการ “ชวยกันคิด เรือ่ งชีวติ
ครอบครัว” เปนปูชนียาจารย และศาสตราภิชาน สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร
นอกจากนัน้ ทานยังเปนรองประธานอนุกรรมการโครงการปฏิรปู การฝกหัดครูอาเซียน ศูนย
พัฒนาศึกษาแหงชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย อนุกรรมการประสานงานการฝกหัดครู คณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ กรรมการกำหนดหัวขอขอบเขตและแนวทางการวิจยั การศึกษา ดานการผลิตและการ
ใชครู ในโครงการกเู งินของธนาคารโลกเพือ่ พัฒนการศึกษา ระยะที่ ๖ เปนประธานฝายการศึกษา
สภาสตรีแหงชาติ นายกสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศไทย อุปนายกสมาคมเกียรตินยิ มการศึกษาแหง
ประเทศไทย, Member of the UNESCO Research Team on the Participation of Institutions of
Higher Education in Development., กรรมการฝายวิชาการและและประกันคุณภาพการศึกษา
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย Vice Chairman, Teacher Education Reform
Committee, National Development Education Center [Thailand] ASEAN Development Education Project. National Chancellor, International Association of Education for World Peace
[Thailand]. Japan Foundation Fellowship, Hiroshima University, Japan.
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทานไดสง เสริมและสนับสนุน
กิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา เชน เปนกรรมการผทู รงคุณวุฒใิ นการพัฒนาหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา เปนอาจารยพเิ ศษ และกรรมการสอบระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา เกียรติคณ
ุ ทีไ่ ดรบั คือ นักจิตวิทยาดีเดนจากสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศ
ไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา ประถมาภรณมงกุฎไทย ประถมาภรณชา งเผือก และมหาวชิรมงกุฎ
ตามลำดับ
นับไดวา รองศาสตราจารย ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา ไดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

รองศาสตราจารย ดร. สืบพงษ ธรรมชาติ

สำเร็จการศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต และอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม
และแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม เปนผูประกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม
ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนอาจารยประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผอู ำนวยการอาศรมวัฒนธรรม
สมาชิกสภาปฏิรปู แหงชาติ (สปช.) ตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทานมีความรู ความสามารถ ประสบการณและเชี่ยวชาญดานการใชภาษาไทย ไทย
คดีศกึ ษา วรรณคดีวจิ ารณ วรรณคดีวเิ คราะห และวรรณกรรมปจจุบนั เปนวิทยากรดานภาษา
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ไทยและวัฒนธรรมของราชการและเอกชน จัดรายการวิทยุและโทรทัศน เขียนสารคดี บทความ
ทางวิชาการ และปริวรรตวรรณกรรมเฉพาะทองถิน่ ภาคใต บทความดานภาษา วรรณกรรมและ
วัฒนธรรมประมาณ ๙๐ เรือ่ ง งานเขียนในสารานุกรมภาคใต ๑๕ เรือ่ ง
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทานไดสง เสริมและสนับ
สนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา เชน เปนอาจารยพเิ ศษบรรยายประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เปนคณะกรรมการกิตติมศักดิ์การระดมทุน
โครงการเทศนมหาชาติประจำป เปนเจาภาพถวายทุนการศึกษาแกพระนิสติ ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท เปนวิทยากรในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการของวิทยาเขตนคร
ศรีธรรมราช เปนผูดำเนินรายการวิทยุ “คลื่นเสียงมหาจุฬา” เปนที่ปรึกษาสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เกียรติคุณที่ไดรับ คือ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ครูภาษาไทยดีเดน, ไดรบั คัดเลือกเปนผใู ชภาษาไทยถิน่ ดีเดน, รางวัลผใู ชภาษา
ไทยถิน่ ดีเดนภาคใต และเครือ่ งราชอิสริยาภรณประถมาภรณมงกุฎไทย ตามลำดับ
นับไดวา รองศาสตราจารย ดร. สืบพงษ ธรรมชาติ ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแก
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
ใหปรากฏไพศาลเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

รองศาสตราจารย ดร.วิชยั แหวนเพชร

สำเร็จการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
M.A. (Industrial Education) Technological University of the Philippines
Ed.D. (Industrial Education Management)
Technological University of the Philippines
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
ผานประสบการณในการทำงานและการบริหารมาอยางยาวนาน โดยเคยดำรงตำแหนง
เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏพระนคร และอธิการบดีมหา
วิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามลำดับ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทาง
วิชาการระดับผชู ว ยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา สกอ. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประธานกรรมการตรวจผลงานวิชาการสาขาศิลปกรรมของ
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
เกียรติคณ
ุ ทีไ่ ดรบั คือ ศิษยเกาดีเดนโรงเรียนอทู อง อำเภออทู อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศิษยเกาดีเดนคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และอาจารยดเี ดน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเครือ่ งราช
อิสริยาภรณชนั้ มหาวชิรมงกุฎ
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทานเปนอาจารยพเิ ศษ และ
กรรมการผทู รงคุณวุฒปิ ระจำคณะครุศาสตร มีสว นสำคัญในการผลักดันและจัดทำแผนพัฒนาดาน
การศึกษาโดยการศึกษาในระดับปริญญาเอกประจำคณะ
นับไดวา รองศาสตราจารย ดร.วิชยั แหวนเพชร ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแก
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
ใหปรากฏไพศาลเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

รองศาสตราจารย ดร.เกตุมณี มากมี

สำเร็จการศึกษา ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเชียงใหม
ค.ม.(การประถมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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
มีความรแู ละประสบการณในดานการศึกษาและการวิจยั เปนอยางยิง่ โดยเปนหัวหนาฝาย
วิจยั และประเมินผล หนวยศึกษานิเทศก สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม กรรมการ
กลัน่ กรองผลงานการพัฒนาตนเองของครูเพือ่ ดำรงตำแหนงสูงขึน้ ของ สำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม คณะกรรมการในการพัฒนาเอกสารวิชาการเพือ่ พัฒนาครูในสาขา การศึกษาพิเศษ
การวิจยั ในชัน้ เรียน สาระภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และสาระสังคมศึกษา ของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการในการสรางเครือ่ งมือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
รวมเปนคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบตั งิ านของ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และวิทยากรระดับชาติการจัดการศึกษาสำหรับเด็กทีม่ คี วาม
บกพรองทางการเรียนรู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไดรบั ยกยองวาเปนบุคลากรดีเดนสายวิชาการรางวัลพระพิฆเณศรทองคำ จากมหาวิทยา
ลัยราชภัฏเชียงใหม รางวัลผลงานวิจยั ดีเดนดานการศึกษา จากการประชุมในงานราชภัฏวิชาการ
ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๒ เรือ่ งการวิจยั ทองถิน่ เพือ่ แผนดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในทองถิน่
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ในสวนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทานเปนอาจารยพิเศษ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย ดานการจัดทำแผนยุทธศาสตร และดานวิชาการและการ
ฝกอบรม ทางพระพุทธศาสนาและปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานนานาชาติ วิทยาเขตเชียงใหม ตัง้ แต
ปการศึกษา ๒๕๓๗ เปนตนมา
นับไดวา รองศาสตราจารย ดร.เกตุมณี มากมี ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ เข็มเกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏ
ไพศาลเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.สังวรณ งัดกระโทก

สำเร็จการศึกษา ค.บ. (วิทยาศาสตรเคมี-วิทยาศาสตรทวั่ ไป) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Measurement and Quantitative Methods) Michigan State University, USA.
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
อยางสม่ำเสมอ อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และ
เอาใจใสตอ การศึกษาดวยดีเสมอมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง
ศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข ประพฤติตนเปนแบบ
อยางทีด่ ขี องสังคม ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
ทานมีความรู ประสบการณ และเชีย่ วชาญในดานการวิจยั สถิติ การออกแบบการวิจยั
การวิจยั เชิงประเมิน การวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินการสอนวิทยาศาสตร นอก
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จากนีย้ งั ทำหนาทีเ่ ปนทัง้ อาจารยสอนและวิทยากร ในการบรรยายในดานการวิจยั และสถิตกิ ารศึกษา
วิธวี ทิ ยาการประเมินทางการศึกษา สถิตขิ นั้ สูงทางการศึกษา การวิเคราะหตวั แปรจัดประเภทขัน้
สูง สัมมนาการประเมินการศึกษา และการสัมมนาวิจยั โมเดลสมการโครงสราง ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชนเปนจำนวนมาก เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
บูรพา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ
สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจยั แหงชาติ มีผลงานวิจยั หลายเรือ่ ง เชน การพัฒนาแบบทดสอบ
วัดทักษะการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ไดรบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และไดรบั รางวัลผลงานวิจยั ระดับดี รางวัลสภาวิจยั แหงชาติ ปพทุ ธศักราช
๒๕๕๒ เรือ่ งคุณภาพการสอนวิทยาศาสตรและความสามารถทางวิทยาศาสตรของนักเรียนไทย :
ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ
ปจจุบนั ดำรงตำแหนงผชู ว ยศาสตราจารย ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เปนวิทยากรใหความรูและผูทรงคุณวุฒิในการจัดทำตนฉบับรายวิชาในวิชา
แกนพระพุทธศาสนาและหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และรายวิชาหมวดพระพุทธศาสนาประยุกต เพือ่
จัดทำเปนหนังสือเรียนประจำรายวิชาของนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทัง้ สวน
กลางและภูมภิ าค เชน ภาษาอังกฤษเพือ่ การประชาสัมพันธ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ และใช
เปนแนวทางในการจัดทำเปนขอสอบกลางสำหรับวัดผลการเรียนการสอนของนิสติ ของมหาวิทยาลัย
ตัง้ แตปก ารศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนมา
นับไดวา ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.สังวรณ งัดกระโทก ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน
แกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
ใหปรากฏไพศาลเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ผชู ว ยศาสตราจารย นฤมล ปยวิทย

สำเร็จการศึกษา ป.กศ. วิทยาลัยครูนครราชสีมา
กศ.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
ค.ม.(การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
อยางสม่ำเสมอ อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และ
เอาใจใสตอ การศึกษาดวยดีเสมอมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง
ศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข ยอมรับความคิด
เห็นของผอู นื่ และความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคม ทัง้ ในดานชีวติ
สวนตัวและชีวติ การทำงาน
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ทานมีความรปู ระสบการณและเชีย่ วชาญในดานการศึกษาและการบริหารหลักสูตรเปน
อยางยิ่ง โดยเปนอาจารยพิเศษประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ตัง้ แตป พ.ศ.๒๕๔๘ ในรายการ “เลาเรือ่ งประเทือง
ปญญา” ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เปนผผู ลักดันและจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาและการจัด
กิจกรรมบริการทางวิชาการดานพุทธศาสนาของนิสติ วิทยาเขตนครราชสีมาเปนประจำทุกป เปนที่
ปรึกษาและใหการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
วิทยาเขตนครราชสีมา นอกจากนี้ ยังเปนกรรมการผทู รงคุณวุฒใิ นการตรวจรับการประเมินมาตรฐาน
การผลิตตามสภาพจริง เพือ่ รับรองปริญญาทางการศึกษาของคุรสุ ภา เปนวิทยากรอบรมโครงการ
สอนเสริมในรายวิชาการใชภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูใหสมบูรณครบถวนตามแนวสังเขปรายวิชา
เปนผูริเริ่มและเปนวิทยากรทานแรกที่ใหความรูเรื่องภาษาโคราชและคนไทยถิ่นโคราชแกนิสิต
วิทยาเขตนครราชสีมา เปนอาจารยนเิ ทศนิสติ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ป พ.ศ.๒๕๕๔ – ปจจุบนั
ดวยผลงานทีเ่ ปนคุณปู การอยางยิง่ แกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริยป รากฏเปนทีป่ ระจักษดงั กลาวมา ทำใหไดรบั การยกยองเชิดชูเกียรติ คือ เครือ่ ง
ราชอิสริยาภรณจตั รุ ถาภรณมงกุฎไทย จัตรุ ถาภรณชา งเผือก ตริตาภรณมงกุฎไทย ตริตาภรณ
ชางเผือก ทวีตยิ าภรณมงกุฎไทย ทวีตยิ าภรณชา งเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามลำดับ
นับไดวา ผชู ว ยศาสตราจารย นฤมล ปยวิทย ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ เข็มเกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏ
ไพศาลเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล

สำเร็จการศึกษา Ph.D. Second Language & Literacy Studies University of Illinois at
Urbana-Champaign USA., Ph.D. Student, Reading Education The State University of
New York at Buffalo USA., M.A การสอนภาษาอังกฤษ (วิทยานิพนธระดับดี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระดับปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินยิ ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นักเรียนแลกเปลีย่ น (AFS) Como Senior High School / Bun bury Senior High School
ออสเตรเลีย
เปนผูมีความรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรง
ตำแหนงเปนอุปนายกสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย เปนผูชวยศาสตราจารย
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทานมีประสบการณและผลงานมากมาย อาทิเชน อาจารย
บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระดับปริญญาโท (International Program) มหา
วิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย
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เกษตรศาสตร กรุงเทพฯ วิทยากรอบรมครูภาษาอังกฤษ ในระดับประถมและมัธยมศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช วิทยากรอบรมการประเมินและพัฒนาครูประถมและมัธยมศึกษา กลมุ ความพัฒนา
ระดับตน (เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเสรี เขต ๔) วิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษใหกบั พระธรรมทูตสาย
ตางประเทศ อาจารยพเิ ศษสอนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอิสเทิรน เอเชีย จังหวัด
ปทุมธานี อาจารยพเิ ศษสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ กรรมการวิพากษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรี
ธรรมราช เปนผอู ำนวยการทางภาษา (Division Director of Language and Literacy) ของ
สมาคมนักวิชาการนานาชาติ (International Association of Educators) ประเทศสหรัฐอเมริกา
อดีตประธานสมาคมนักเรียนไทย (Thai Students Association), University of Buffalo, New
York ประเทศสหรัฐอเมริกา อดีตนักเรียนแลกเปลีย่ น American Field Service (AFS) International/Intercultural Program เปนพนักงานตอนรับบนเครือ่ งบิน (air steward) เปนครูสอนภาษา
อังกฤษ (English instructor) สำหรับพนักงานตอนรับบนเครือ่ งบิน บริษทั การบินไทย จำกัด
(มหาชน) เปนผูประสานงานชมรมภาษาอังกฤษระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศไทย กรรมการ
วิพากษหนังสือภาษาอังกฤษ (textbook reviewer), McGraw-Hill International กรรมการคัด
เลือกบทความวิชาการ (editorial board) เพือ่ ลงตีพมิ พในวารสาร International Journal of Progressive Education ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันเทควันโด การแขง
ขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ ๓๕ อีกทัง้ ยังไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงาน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา เชน เปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับนิสติ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต MCU ๐๐๕, MCU ๐๐๖ เปนกรรมการการจัดทำ
คูมือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนกรรมการจัดทำคูมือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต
ตางประเทศ ระดับปริญญาตรี สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนตน
นับไดวา ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.ประกาศิต สิทธิธ์ ติ กิ ลุ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ดร.จอมรัฐ พัฒนศร

สำเร็จการศึกษา PhD in Applied Linguistics (with distinction), Northern Arizona
University, USA MA in TESL (with distinction), Northern Arizona University, USA
MA in English as an International Language, Chulalongkorn University, Thailand
Bachelor of Arts in English, Khon Kaen University, Thailand
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ
อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนง
เปนอาจารยประจำคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทานมีประสบการณ
และผลงานมากมาย อาทิเชน เปนอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย เปนผดู แู ลรายวิชาการฟงและการพูด สถาบันภาษามหาวิทยาลัย
Northern Arizona University มีผลงานวิจยั เรือ่ ง Emergence of the English Present Perfect,
Comparing focused tasks on eliciting targeted LREs during learner-learner interaction,
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Gender effects on second language vocabulary size and achievement of primary school
students, Effects of procedural content and task repetition on oral accuracy and fluency
in EFL learners. Doctoral Dissertation, Northern Arizona University. An analysis of
features of negotiation for meaning and form in synchronous computer-mediated communication of Khon Kaen University students. Working Papers in English as an International Language เปนตน บทความทางวิชาการ เชน เรือ่ ง Focus on form and grammar
teaching: implications for EFL contexts. Humanities and social sciences, เรือ่ ง Book
review: Data elicitation for second and foreign language research. Visions, ๑. เรือ่ ง
Current principles in second language vocabulary learning and teaching. Humanities
and social sciences, ผลงานทางวิชาการ เรือ่ ง How much do you need to read? Effects of
th
different reading volume in an integrated extensive reading program, The ๕ ACE
Conference ๒๐๑๓, Osaka, Japan. เรือ่ ง What should be rehearsed? Effects of procedural
and content repetition, TBLT ๒๐๑๑ Conference, Auckland, New Zealand เปนตน ทานได
สงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา เชน
เปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสติ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต MCU ๐๐๕, MCU ๐๐๖
ประจำวิทยาเขตขอนแกน เปนกรรมการการจัดทำคมู อื วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนิสติ หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต เปนกรรมการจัดทำคมู อื หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสติ ตางประเทศ ระดับ
ปริญญาตรี สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นับไดวา ดร.จอมรัฐ พัฒนศร เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบ เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ดร.จรรยา อินทรออ ง

สำเร็จการศึกษา ป.ธ.๖, พ.ม.,พธ.บ., M.A. (Linguistics), Ph.D. (Linguistics)
จาก University of Pune ประเทศอินเดีย
เปนผทู มี่ คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั เปน
อาจารยพเิ ศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทานมีความรคู วามสามารถพิเศษในดาน
การใชภาษาอังกฤษ สามารถแปลไทยเปนอังกฤษ และแปลอังกฤษเปนไทยไดเปนอยางดี และดาน
การสอนและการใหคำแนะนำแกนกั ศึกษาระดับปริญญาตรีในการศึกษาตอดานภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ ใหคำแนะนำนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เกีย่ วกับการเรียน การทำวิทยานิพนธ ระเบียบ
วิธวี จิ ยั และวิเคราะหเนือ้ หาของวิทยานิพนธ เคยเปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษทีว่ ทิ ยาลัยศรีโสภณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนนานาชาติสมุทรปราการ ไดเขียนตำราภาษาอังกฤษเพือ่ เปน
ตำราประกอบการเรียนการสอนและศึกษาคนควาแกผทู สี่ นใจไวจำนวนไมนอ ยกวา ๒๓ เลม ไดบริจาค
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หนังสือจำนวน ๗,๕๐๐ เลม คิดเปนมูลคากวาเกาแสนบาท แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
นับไดวา ดร.จรรยา อินทรออ ง เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบ เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ดร.บุญเพ็ง สืบภา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขารัฐศาสตร Ph.D.(Soc.)
ผอู ำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี
เปนผทู มี่ คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรง
ตำแหนงผอู ำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี ทานมีประสบการณและผลงาน
มากมาย เปนวิศวกรโยธา ๗ วช. (วิศกรรมโยธา) หัวหนาฝายวิชาการ สำนักงานโยธาธิการจังหวัด
มุกดาหาร เปนวิศวกรวิชาชีพ ๗ (วิศวกรรมโยธา) หัวหนาฝายวิชาการ สำนักงานโยธาธิการจังหวัด
ศรีสะเกษ เปนวิศวกรวิชาชีพ ๘ (วิศวกรรมโยธา) หัวหนาฝายวิชาการ สำนักงานโยธาธิการจังหวัด
ศรีสะเกษ เปนวิศวกรวิชาชีพ ๘ (วิศวกรรมโยธา) หัวหนาฝายวิชาการ สำนักงานโยธาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี เปนผอู ำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ เปนผอู ำนวยการสำนัก
งานทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี ดานการศึกษาและอบรมดูงาน ผานการฝกอบรม
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หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๑ (นปส.๖๑) หลักสูตรการฝกอบรมนักบริหารระดับตน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ จากกรมวิเทศสหการ หลักสูตรสิง่ แวดลอมสำหรับวิทยากร และศึกษาดูงาน
ตางประเทศหลายแหง เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เกาหลี ฝรัง่ เศส เนเธอรแลนด เปนตน เปน
พุทธศาสนิกชนที่ดี มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชอบทำบุญบริจาคทานตามวัดวา
อารามตางๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได
สงเสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา เคยเปนอาจารยพิเศษหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เปนผสู นับสนุนการกอสรางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานี (ดงบัง้ ไฟ) เปนทีป่ รึกษารองอธิการบดี เปนกรรมการผทู รงคุณวุฒใิ นการ
กอสรางอาคารเรียนรวม เปนกรรมการอุปถัมภการกอสรางอาคารหอฉัน และอาคารสำนักงาน
วิทยาเขตอุบลราชธานี จากคุณงามความดีที่ไดสั่งสมมาทำใหไดรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ ทวิตยิ าภรณชา งเผือก (ทช.)
นับไดวา ดร.บุญเพ็ง สืบภา เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ดร.พงศ สุภาวสิทธิ์

สำเร็จการศึกษา นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวางแผนและพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยแมโจ
เปนผทู มี่ คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั เปน
อาจารยพเิ ศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม มีประสบการณ
ผลงาน และไดดำรงตำแหนงสำคัญๆ เชน เปนทนายความชัน้ หนึง่ ตัง้ แตป พ.ศ.๒๕๕๔ - ปจจุบนั
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงการคลัง (นายธวัชวงค ณ เชียงใหม) สมาชิกสภาเทศบาล
นครเชียงใหม ป พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๕ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม ป พ.ศ. ๒๕๓๑ –
๒๕๓๕ นายกสมาคมรามคำแหงเชียงใหม นายกสมาคมผปู กครองและครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม นายกสมาคมผปู กครองและครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม กรรมการผทู รงคุณวุฒใิ น คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตำบล จังหวัดเชียงใหม
ประธานอนุกรรมการ บรรจุ แตงตัง้ โอน ยาย เลือ่ นระดับ พนักงานองคการบริหารสวนตำบล
จังหวัดเชียงใหม อาจารยพเิ ศษ มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา เปน
ประธานก อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตเชี ย งใหม เป น
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาเขตเชียงใหม เปนคณะกรรมการสภาวิทยาเขต
เชียงใหม และเปนอาจารยพเิ ศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม
นับไดวา ดร.พงศ สุภาวสิทธิ์ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายแพทยธงชัย ตรีวบิ ลู ยวณิชย

สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ผอู ำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรง
ตำแหนงนายแพทย ระดับ ๙ มีประสบการณ ผลงาน ผานการอบรม และดำรงตำแหนงสำคัญๆ
อาทิ หลักสูตรผบู ริหารระดับสูงรนุ ที่ ๑๓ กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรนักบริหารระดับสูงรนุ ที่
๖๖ สำนักงาน ก.พ. เปนผอู ำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ผอู ำนวยการ
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผอู ำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ผอู ำนวยการ
โรงพยาบาลสุรนิ ทร ดานเกีย่ วกับสังคมและประเทศชาติ ไดบริหารหนวยงานใหไดรบั การยอม
รับและรางวัลมากมาย โดยผลักดันใหมกี ารดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตัง้ แตป ๒๕๔๐
รวมทัง้ การผสมผสานมาตรฐานตางๆ ทัง้ ดานคุณภาพบริการ การสงเสริมสุขภาพ การจัดทัศนียภาพ
ในสถานทีท่ ำงาน เพือ่ พัฒนาองคกรสคู วามเปนเลิศ และผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ให
การสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ครอบคลุม ๔ มิติ คือ สงเสริม ปองกัน รักษา
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และฟน ฟู อยางผสมผสานแบบองครวมทัง้ รางกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ สงเสริม
สนับสนุนดานคุณธรรมจริยธรรมนำมาประยุกตใชในการใหบริการของบุคลากร เปนตน ดานเกีย่ ว
กับพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพือ่ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกบคุ ลากร
สาธารณสุข เชน ถวายพระกฐินพระราชทาน ๒ วัด จัดทอดกฐิน ๕ วัด สรางศาลาปฏิบตั ธิ รรม
สรางพระเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จัดโครงการอุปสมบทหมู และใหความอุปถัมภในการ
อุปสมบทแกขา ราชการ ลูกจาง และประชาชน เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหู วั อยางตอเนือ่ ง เปนประธานและกรรมการในการดำเนินการกอสรางและปฏิสงั ขรณ
อาคาร เสนาสนะ วัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) และวัดอืน่ ๆ ในเขตจังหวัดสุรนิ ทร จากการ
ทีไ่ ดสง เสริมและพัฒนาองคกรดังกลาว จึงไดรบั รางวัลมากมาย อาทิ ไดรบั การรับรองโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ตอเนือ่ ง ๒ สมัย (ป ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๓) การพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเดน ป ๒๕๕๑ การสงเสริมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง ป ๒๕๕๑ ระดับเพชร
ป ๒๕๕๒ โรงพยาบาลทีม่ กี ารสนับสนุนผลงานวิชาการดีเดน ป ๒๕๕๒ รางวัลวิชาการดีเดนระดับ
ประเทศ ๓ สมัย (ป ๒๕๔๙,๒๕๕๑,๒๕๕๒) ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรนิ ทร และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) อีกทัง้ ยังไดใหการสงเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรนิ ทรดว ยดี
เสมอมา เชน เปนวิทยากรบรรยายในการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ เปนกรรมการจัดหาทุนเพือ่
พัฒนามหาวิทยาลัย เปนกรรมการอุปถัมภมหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดหาหนังสือเขาหองสมุด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรนิ ทร อุปถัมภดา นภัตตาหาร น้ำปานะ
เวชภัณฑ ในโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานของนิสติ อุปถัมภทนุ การศึกษาแกนสิ ติ วิทยาเขต
สุรนิ ทร บริจาคเงินสมทบกิจกรรมของวิทยาเขตสุรนิ ทร เปนตน
นับไดวา นายแพทยธงชัย ตรีวบิ ลู ยวณิชย เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแก
สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนก
ประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล
มีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายแพทยรณชัย ตัง้ มัน่ อนันตกุล

สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตรการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิต (คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
ผอู ำนวยการโรงพยาบาลวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรง
ตำแหนงผอู ำนวยการโรงพยาบาลวังนอย มีประสบการณ ผลงาน และดำรงตำแหนงสำคัญๆ อาทิ
นายแพทย ๕ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผอู ำนวยการโรงพยาบาลภาชี และ
นายแพทยผเู ชีย่ วชาญ ผอู ำนวยการโรงพยาบาลวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดจดั ตัง้ หนวย
แพทยเคลือ่ นทีป่ ระจำมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่ เยียวยาและรักษาโรคในกิจกรรม
และโครงการตางๆ ทีม่ หาวิทยาลัยไดจดั ขึน้ เชน โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาค
ฤดูรอ น โครงการศึกษาธรรมวันเสาร-อาทิตย โครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐาน โครงการรักลูก
ใหถกู ธรรม โครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานเพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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สยามบรมราชกุมารี โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ งานฉลองครบรอบ ๖๕ ป
คณะพุทธศาสตร การจัดทำระบบบัญชีรายชือ่ นิสติ ไทยรักษาฟรี การคัดกรองผปู ว ยไขหวัดสายพันธุ
ใหม การใหบริการวัคซีนไขหวัดสายพันธใุ หม งานพิธปี ระสาทปริญญา งานประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญ
สากลของโลก เปนตน เปนประจำทุกป
นับไดวา นายแพทยรณชัย ตัง้ มัน่ อนันตกุล เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแก
สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนก
ประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล
เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ทันตแพทยกฤษดา เรืองอารียรัชต

สำเร็จการศึกษา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (Computer Science) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกลา
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรง
ตำแหนงผจู ดั การกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีประสบการณ ผลงาน และดำรง
ตำแหนงสำคัญๆ เชน หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด
ทันตแพทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร สำนักงานสาธารณ
สุข จังหวัดสมุทรปราการ ผูอำนวยการศูนยขอมูลขาวสารสาธารณสุข สำนักนโยบายและแผน
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รองผจู ดั การ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) Deputy Chief C.E.O. of Thai Health Promotion Foundation รองเลขาธิการนายก
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รัฐมนตรีฝา ยการเมือง ประธานเครือขาย สสส.โลก ผจู ดั การสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ดานการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสังคม ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ริเริม่ โครงการ
“งดเหลาเขาพรรษา” และมาตรการในการหามโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลระหวาง เวลา ๐๕.๐๐
-๒๒.๐๐ น. ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ผลักดันใหเกิดเครือขายเด็กไทยไมกนิ หวาน เพือ่ รณรงคการลดการ
บริโภคน้ำตาลในเด็กและเยาวชน ป พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมผลักดันมาตรการตางๆ เพือ่ คมุ ครองเด็ก
และเยาวชน อาทิ การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน (การจัดเรตติง้ รายการโทรทัศน
โดยกำหนดสัญลักษณ เชน ท, น ๑๓, ฉ เพือ่ จำแนกประเภทของรายการโทรทัศนใหเหมาะสมกับ
วัยของผูชม) มาตรการควบคุมการโฆษณาขนม ในรายการโทรทัศนสำหรับเด็กและเยาวชน
คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสรางสรรค เพื่อการดูแลสื่อสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว
วาระแหงชาติดา นเด็กและเยาวชน ป พ.ศ. ๒๕๕๑ การแกปญ
 หาการใชอนิ เตอรเน็ตและเลนเกมส
ในเด็ก เยาวชนและครอบครัว อาทิ การจัดระเบียบรานอินเตอรเน็ตและเกมส การจัดระดับความ
เหมาะสมของเกมส (จัดทำเปนกฎกระทรวง) การพัฒนาหลักสูตรการใชอนิ เตอรเน็ตอยางปลอดภัย
และสรางสรรคในโรงเรียน การพัฒนากฎหมายเพือ่ การดูแลสือ่ ทีอ่ นั ตรายสำหรับเด็กและเยาวชน
ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ขับเคลือ่ นการแกปญ
 หาไขหวัดใหญ ๒๐๐๙ โดยนายกรัฐมนตรี ไดแตงตัง้ ใหเปน
คณะอนุกรรมการเพือ่ การสนับสนุนการควบคุมปองกัน และแกไขปญหาไขหวัดใหญสายพันธใุ หม
๒๐๐๙ สนับสนุนใหเกิดนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวมกับกระทรวง
สาธารณสุข มีผลงานวิจัยหลายเรื่อง เชน งานวิจัยเรื่อง “Implementation plan of New
System of Financial Accounting and Cost Accounting” ใหกบั ธนาคารโลก (พ.ศ. ๒๕๔๒)
งานวิจยั เรือ่ ง “Strengthening of Thailand Birth and Mortality Information System” ใหกบั
ธนาคารโลก (พ.ศ.๒๕๔๓) งานวิจยั เรือ่ ง “Quality Assessment for ICD 10 Coding” ใหกบั
องคกรอนามัยโลก (พ.ศ.๒๕๔๓) งานวิจยั เรือ่ ง “The generic protocol for monitoring and
evaluation of Health information System” ใหกบั องคกรอนามัยโลก (พ.ศ.๒๕๔๔) และเคยได
รับรางวัลสิง่ ประดิษฐดา นซอฟทแวรในงานจุฬาไฮเทค จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๓๘)
รางวัล “นักสุขศึกษาดีเดนแหงชาติ ระดับนโยบาย” จากสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
แหงประเทศไทย ทานไดใหการสนับสนุนงบประมาณโครงการตางๆ เพือ่ สงเสริมและขับเคลือ่ น
งานดานวิชาการใหแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหลายๆ ดาน ประกอบดวย
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และบริหารจัดการองคกรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โครงการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดหลักสูตรพระธรรมทายาท โครงการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียน
รขู องสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา โครงการสังฆพัฒนาเสวนา : แนวคิด อุดมการณ และการ
สรางเครือขายทางสังคม โครงการพระธรรมทายาทเพือ่ การพัฒนาสังคม อีกทัง้ ยังไดใหการสง
เสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
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นับไดวา ทันตแพทยกฤษดา เรืองอารียร ชั ต เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแก
สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนก
ประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล
เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายสดใส โรจนวิชยั
(สดใส รงุ โพธิท์ อง)

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รนุ ที่ ๑๐
สถาบันพระปกเกลา
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ
อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง บำเพ็ญทาน รักษา
ศีล เจริญภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ และปญญา อุทศิ กำลังกาย
และกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การ
ปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนา
ดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักคำสอน
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ทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง ศรัทธา
และยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผู
ประกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ
ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี อง
สังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน มีความรแู ละเชีย่ วชาญในดานมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความชำนาญดานภาษาไทย โดยเปนนักรองลูกทุงที่มีชื่อเสียงมายาว
นานกวา ๔๐ ป ไดรบั พระราชทานรางวัลและรับรางวัลอันทรงคุณคาซึง่ ถือเปนเกียรติแกตนเอง
ครอบครัวและวงศตระกูล เชน ไดรบั พระราชทานเหรียญทีร่ ะลึกเนือ่ งจากรวมงานมหากุศลรวม
กับมูลนิธอิ ฏั ฐมราชานุสรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช
กุมาร ไดรบั พระราชทานโลรางวัลเกียรติยศ “กึง่ ศตวรรษลูกทงุ ยอดเยีย่ ม ภาค ๒” จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรบั พระราชทานของทีร่ ะลึกจากการรวมงานหาทุน
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล จากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ไดรับเกียรติบัตรจากการที่ไดบำเพ็ญประโยชนตอพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดรบั ใบประกาศเกียรติคณ
ุ ในฐานะเปนผสู รางความ
สามัคคีในการจรรโลงสันติภาพและมิตรไมตรีระหวางประชาชน ๓ ประเทศ คือ ไทย-ลาว-กัมพูชา
จากรัฐสภา เปนตน ไดสนับสนุนอุปกรณการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของคณะครุศาสตร เขารวมกิจกรรมกับ
คณะครุศาสตรตงั้ แต ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปจจุบนั เชน งานวันครุศาสตร งานวันปฐมนิเทศนิสติ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปนตน อีกทัง้ ยังไดสง เสริม
สนับสนุนกิจการงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา นายสดใส โรจนวิชยั (สดใส รงุ โพธิท์ อง) เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน
แกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนก
ประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล
เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายธีระ ดวงสิน

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ ๘
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน รักษาศีล
เจริญภาวนาอยางสม่ำเสมอ ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ตอง
ชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและตามหลักกฏหมาย วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีของบานเมือง
เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม ปจจุบนั ดำรงตำแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกำแพงเซา (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ ๘ ทานมีประสบการณ
และความเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหจัดทำงบประมาณ การจัดทำยุทธศาสตรการงบประมาณ
เปนผเู ชีย่ วชาญดานยุทธศาสตรการงบประมาณเพือ่ การบริหารงานแบบบูรณาการ ไดรบั รางวัล
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เกียรติคุณยกยองในฐานะผูบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล รางวัลบุคลากรตนแบบดาน
คุณธรรมจริยธรรมของสภาวัฒนธรรม เครือ่ งราชอิสริยาภรณชนั้ ตริตาภรณมงกุฎไทย ตริตาภรณ
ชางเผือก และทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ทม.) ทานไดสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา เชน เปนอาจารยบรรยายพิเศษหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร เปนคณะกรรมการกิตติมศักดิร์ ะดมทุนโครงการเทศน
มหาชาติประจำป เปนเจาภาพถวายทุนการศึกษาแกพระนิสติ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เปน
วิทยากรในโครงการบัณฑิตไทยไมโกง เปนผดู ำเนินรายการวิทยุ “คลืน่ เสียงมหาจุฬา” เปนทีป่ รึกษา
สมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปน
เจาภาพถวายภัตตาหารในโครงการปฏิบตั ธิ รรมประจำป ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนมา
นับไดวา นายธีระ ดวงสิน เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทให
มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางอุไรวรรณ จิระวัฒนพงศา

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดและการบริหาร จากมหาวิทยาลัยอีส ลอนดอน
(University of East London) ประเทศอังกฤษ
หลักสูตร Corporate Social Responsibility: Strategies to Create Business and Social Value
(ความรับผิดชอบตอสังคม) จากมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard Business School)
สหรัฐอเมริกา
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน รักษาศีล
เจริญภาวนาอยางสม่ำเสมอ ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการ บริษทั สเปค
ซีล จำกัด เปนผกู อ ตัง้ โครงการ “สเปคซีล อิม่ ใจ ไดบญ
ุ ” เพือ่ ชวยเหลือสังคมไทยใหมคี วามเปน
อยทู ดี่ ขี นึ้ เพือ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ชวยเหลือเด็กผดู อ ยโอกาส ปลูกฝงขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย เนนความสามัคคีในสังคม ความรับผิดชอบตอสังคม ไดผลิตโครงการมากกวา
๕๐ โครงการ เชน โครงการเจริญวิปส สนากัมมัฏฐานของพนักงานและญาติมติ ร โครงการรณรงค
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ใหคนไทยรักการอาน โครงการเรารักประเทศไทย กำลังใจใหรวั้ ของชาติ โครงการเกราะปองกัน
ภัยเพือ่ ทหารไทยรัว้ ของชาติ โครงการไถชวี ติ โค กระบือ เปนตน อีกทัง้ ยังไดใหความชวยเหลือแก
ผปู ระสบภัยตางๆ เชน ภัยแลง อุทกภัย ภัยสึนามิ ชวยเหลือมูลนิธคิ นตาบอดแหงประเทศไทย
บริจาคเงินแกศิริราชมูลนิธิ เพื่อกองทุนผูปวยเด็กอนาถา เปนตน และยังเคยไดรับเปนวิทยา
กรบรรยายพิเศษในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มีความสำคัญอยางไรตอองคกร” และ
“กลเม็ดสคู วามเปนยอดนักบริหารจัดการ” ใหแกภาคอุตสาหกรรมไทย เปนวิทยากรบรรยายธรรมะ
ในหัวขอ “วิปส สนาดีอยางไรตอภาคธุรกิจ” ในภาคภาษาอังกฤษแกพระภิกษุสงฆ ณ พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม มีผลงานหนังสือธรรมะ เรือ่ ง “ของขวัญจากพระพุทธเจา” ซึง่ ไดตพี มิ พแจก
เปนวิทยาทานจำนวน ๑๐,๐๐๐ เลม อีกทัง้ ยังไดรว มเปนเจาภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ แก
นิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทีป่ ฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานเปนประจำทุกป
นับไดวา นางอุไรวรรณ จิระวัฒนพงศา เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายวรากร เจียรเสริมสิน

สำเร็จการศึกษา การบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผจู ดั การ หางหนุ สวนจำกัด สหทรัพยทวีอมิ ปอรต-เอ็กปอรต
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรง
ตำแหนงผจู ดั การหางหนุ สวนจำกัด สหทรัพยทวีอมิ ปอรต-เอ็กปอรต มีประสบการณ ผลงาน และ
ดำรงตำแหนงสำคัญๆ อาทิ ประธานสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณบำรุง อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการหอการคาจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการหอการคาจังหวัด
บึงกาฬ คณะกรรมการโผวเลง จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการเมงกงสวางคงคา จังหวัด
หนองคาย สมาชิกสภากาชาด จังหวัดขอนแกน สมาชิกแพทยอาสาเคลือ่ นที่ จังหวัดขอนแกน
คณะกรรมการจัดงานศาลเจาปู-ยา ปที่ ๖๔ (๒๕๕๘) อดีต กต.ตร.จังหวัดหนองคาย อดีต
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คณะกรรมการพิจารณาคาจางขัน้ ต่ำ จังหวัดหนองคาย ไดรบั รางวัล กต.ตร.ดีเดนประจำป ๒๕๕๕
จาก สนง.ตำรวจแหงชาติ ไดใหการอุปถัมภมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาโดยตลอด
โดยไดบริจาคเงินเพือ่ สมทบทุนกอสรางกุฏวิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานและสมทบกองทุนมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึง่ ลานบาท) อีกทัง้ ยังได
สงเสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา นายวรากร เจียรเสริมสิน เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายสิทธิชยั มหาวิรโิ ยทัย

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
กรรมการบริหารวัดสมานรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั เปน
กรรมการบริหารวัดสมานรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนผูที่มีจิตเปยมดวย
กุศลเจตนา ไดบริจาคเงินเพือ่ เปนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและหนวยงานทางราชการตางๆ
อยางสม่ำเสมอ เชน บริจาคเงินบำรุงวัดสมานรัตนาราม บริจาคเงินซื้อที่ดินสรางโรงพยาบาล
วัดสมานรัตนาราม บริจาคเงินเพือ่ จัดซือ้ อุปกรณทางการแพทยมอบใหแกโรงพยาบาลพุทธโสธร
บริจาคเงินสรางสิง่ อำนวยความสะดวกใหแกศนู ยปฏิบตั ธิ รรมของวิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธร บริจาค
เงินสมทบกองทุนวิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธร ถวายทุนการศึกษาแกนสิ ติ วิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธร ให
ความอุปถัมภรบั เปนเจาภาพถวายภัตตาหารในโครงการปฏิบตั ธิ รรมประจำปของวิทยาลัยสงฆพทุ ธ
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โสธรเปนประจำทุกป บริจาคเงินเพือ่ จัดตัง้ “กองทุนวิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธร” จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท (หนึง่ ลานบาทถวน) อีกทัง้ ยังไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธร ดวยดีเสมอมา
นับไดวา นายสิทธิชัย มหาวิริโยทัย เปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายสมบูรณ นอยหมอ

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงราย
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
เปนบุคคลผมู คี วามรคู วามสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรง
ตำแหนงประธานมูลนิธพิ ทุ ธิวงศววิ ฒ
ั น วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย มีประสบการณ ผลงาน และ
ดำรงตำแหนงสำคัญๆ เชน อดีตผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัด
เชียงราย อดีตประธานกลมุ ผบู ริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปน
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการกองทุนหมบู า น เปนคณะกรรมการสรางตึกสงฆอาพาธใหมโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห เปนประธานมูลนิธพิ ทุ ธิวงศววิ ฒ
ั น วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย เปน
รองประธานสันนิบาตมูลนิธจิ งั หวัดเชียงราย เปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพุทธิ
วงศวทิ ยา เปนคณะกรรมการสรางอาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ (สุวรรณโชโต) เปนคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

145

กอสรางศาลาบำเพ็ญบุญ เชิด – อมรา มุนกิ านนท (ศาลาการเปรียญวัดพระแกว) ไดรบั รางวัล
โลรางวัลและประกาศเกียรติคณ
ุ เชน ไดรบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณชา งเผือก ชัน้ ที่ ๔
“จตุรถาภรณชา งเผือก” เครือ่ งราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย ชัน้ ที่ ๓ “ตริตาภรณมงกุฎไทย” เครือ่ ง
ราชอิสริยาภรณชา งเผือก ชัน้ ที่ ๒ “ทวีตยิ าภรณชา งเผือก” ไดรบั การคัดเลือกเปนผบู ริหารดีเดน
ประจำป ๒๕๔๓ จากสำนักงานคณะกรรมการคุรสุ ภาจังหวัดเชียงราย ไดรบั โลประกาศเกียรติคณ
ุ
ผบู ริหารสถานศึกษาดีเดน จากสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย เนือ่ งในงานวันครูประจำป ๒๕๔๙
ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน จากสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย
เนือ่ งในวันครูประจำป ๒๕๕๑ ไดรบั ประกาศเกียรติคณ
ุ ชัน้ ๒ และ ชัน้ ๓ จากกระทรวงมหาดไทย
เปนตน ไดใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา เชน เปน
คณะกรรมการโครงการขยายหองเรียนวัดพระแกว เปนคณะกรรมการอุปถัมภและพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเชียงราย บริจาคเงินกอสรางและปรับ
ปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆเชียงราย เปนกรรมการทีป่ รึกษาผอู ำนวยการวิทยาลัยสงฆเชียงราย
เปนอาจารยพเิ ศษตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ สนับสนุนการเผยแผพระพุทธศาสนาแกประชาชน
ทัว่ ไปรวมกับวิทยาลัยสงฆเชียงราย และสงเสริมสนับสนุนใหพระภิกษุสามเณรและประชาชนทัว่ ไป
ไดศกึ ษาเลาเรียนระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยสงฆเชียงรายทุกป
นับไดวา นายสมบูรณ นอยหมอ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายวิมล ปงเมืองเหล็ก

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
นายวิมล ปงเมืองเหล็ก กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา (๒๕๕๐-ปจจุบนั ) อาจารยพเิ ศษผบู รรยายวิชาวัฒนธรรมไทย และภูมปิ ญ
 ญาทอง
ถิน่ เมืองพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ไดดำรง
ตำแหนงสำคัญๆ อาทิ ประธานคุรสุ ภาจังหวัดพะเยา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา (๓
สมัย) ผอู ำนวยการหอวัฒนธรรมนิทศั น วัดศรีโคมคำ เปนนักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ นับ
เปนบุคคลผมู คี วามเชีย่ วชาญในดานวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ของลานนา เปนอาจารยสอน
หนังสือในหลายสถาบันมานานนับ ๔๐ ป เปนอาจารยพเิ ศษสอนหนังสือใหกบั นิสติ นักศึกษาทัง้ ระดับ
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ปริญญาตรี และปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
มาโดยตลอดจนถึงปจจุบนั มีผลงานทางวิชาการ ทัง้ งานวิจยั และหนังสือเปนทีป่ ระจักษ ผลงาน
ชิน้ สำคัญทีไ่ ดกระทำใหแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา คือ การ
นำโครงการบานพี่เมืองนอง ของจังหวัดพะเยา ประเทศไทยกับจังหวัดเขตปกครองพิเศษ
สิบสองปนนา มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาประยุกตใชเปนโครงการแลกเปลีย่ น
การศึกษาพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยา กับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิบสองปนนา วัดปาเจต จังหวัดสิบสองปนนา มณฑลยูนาน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จนสามารถชวยสงเสริมและฟน ฟูพระพุทธศาสนาในจังหวัดสิบสอง
ปนนาใหมคี วามเจริญรงุ เรืองขึน้ ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังไดนำโครงการดังกลาวไปใชกบั การเชือ่ ม
สัมพันธอนั ดีระหวางอาจารยของมหาวิทยาลัย กับ คณะสงฆในแขวงหลวงพระบางและแขวงบอ
แกว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกโสดหนึง่
นับไดวา นายวิมล ปงเมืองเหล็ก เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางไขมกุ ณ นาน

สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรเนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ยึดมัน่ ในคุณธรรม
จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาและหลักกฎหมาย วัฒนธรรม
ประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
มโนกรรม มีความรคู วามสามารถพิเศษดานสังคมศาสตรเพือ่ การพัฒนาทองถิน่ ในอดีตเคยรับ
ราชการในตำแหนงเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข ปจจุบันเปนวิทยากรบรรยายพิเศษตาม
มหาวิทยาลัยตางๆ อาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนตน ไดสง เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครนานฯ ดวย
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ดีเสมอมา เชน เปนผอู ปุ ถัมภจดั ตัง้ กองทุน เปนกรรมการพัฒนา เปนคณะกรรมการทีป่ รึกษา
เปนอาจารยบรรยายพิเศษ ดวยคุณปู การดังกลาวทำใหไดรบั เหรียญและเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
อาทิ จตุตถดิเรกคุณาภรณ จัตรุ ถาภรณชา งเผือก และเหรียญพิทกั ษเสรีชน ชัน้ ที่ ๒ เปนตน
นับไดวา นางไขมกุ ณ นาน เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทให
มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางจงกลณี สุวรรณพัชร
เปนผูมีความรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง บำเพ็ญทาน
รักษาศีล เจริญภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ และปญญา อุทศิ กำลัง
กายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนา
ดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักคำสอน
ทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง ศรัทธา
และยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ มีจติ เปย ม
ดวยกุศลเจตนา เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มี
ความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นางจงกลณี สุวรรณพัชร เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายเจริญ พรหมศร
เปนผูมีความรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง บำเพ็ญทาน
รักษาศีล เจริญภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ และปญญา อุทศิ กำลัง
กายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนา
ดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักคำสอน
ทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง ศรัทธา
และยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ มีจติ เปย ม
ดวยกุศลเจตนา เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มี
ความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นายเจริญ พรหมศร เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายยิง่ ยศ พรอมพันธุ
สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ยึดมัน่ ใน
คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาและหลักกฎหมาย
วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
และเมตตามโนกรรม ปจจุบนั เปนเจาของและผจู ดั การหางหนุ สวนจำกัดสมบัตกิ อ สรางหนองบัวโคก
จังหวัดชัยภูมิ เจาของกิจการกมลภัทรเพลส จังหวัดขอนแกน และเจาของกิจการกมลภัทรเรสซิเดนท
จังหวัดชัยภูมิ เปนผูมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยใชหลักธรรมมาประยุกตใชกบั ชีวติ ประจำวันไดเปนอยางดี ไดบริจาคปม น้ำแบบ
บาดาลมอบใหหนวยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ เพือ่ เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนและ
นิสติ ไดบริโภคใชสอย ไดกอ สรางอาคารเรียนรวม จำนวน ๓ หลัง โดยไมคดิ มูลคาและคาตอบแทน
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จากหนวยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ ไดเสียสละเงินสวนตัวจายเปนคาแรงใหแกคนงานกอสราง ได
จัดซือ้ จัดหาวัสดุอปุ กรณตลอดจนควบคุมงานกอสรางจนสำเร็จโครงการ และไดบริจาคเงิน จำนวน
๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมืน่ บาท) ใหแกหลวงพอสายทอง เพือ่ สมทบทุนกอสรางอาคารผปู ว ยโรง
พยาบาลจังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งยังไดสงเสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา นายยิง่ ยศ พรอมพันธุ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายวัฒนา ผาทอง

สำเร็จการศึกษา วท.บ. (สาขาพืชไร) มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ยึดมัน่ ใน
คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาและหลักกฎหมาย
วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
และเมตตามโนกรรม ปจจุบันดำรงตำแหนงรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร มี
ประสบการณ ผลงาน และดำรงตำแหนงสำคัญๆ อาทิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
แพร กรรมการหอการคาจังหวัดแพร ประธานสหกรณการเกษตรอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
ประธานอนุกรรมการกองทุนฟน ฟู จังหวัดแพร เปนตน ทานมีอปุ การคุณตอวิทยาเขตแพร มาก
มาก เชน บริจาคปจจัยซือ้ หนังสือเขาหองสมุดวิทยาเขตแพร บริจาคปจจัยซือ้ อุปกรณสำนักงาน
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วิทยาเขตแพร บริจาคซือ้ ทีด่ นิ บริจาคซือ้ เต็นทเพือ่ ใชในกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย บริจาค
ซือ้ บุษบกงานเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ สรางทีจ่ อดรถบุคลากรวิทยาเขตแพร บริจาค
เงินสมทบกองทุนมูลนิธมิ หาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร บริจาคสรางหอคำหลวง เฉลิมพระเกียรติ ร.๙
บริจาคทุนการศึกษานิสติ วิทยาเขตแพร เปนกรรมการพิจารณาและอนุมตั งิ บประมาณกอสราง
อาคาร ใหการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมและโครงการ ของวิทยาเขตแพรทจี่ ดั ขึน้ ดวยดีเสมอมา
เชน โครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐาน โครงการคายคุณธรรมพุทธบุตร โครงการบริจาคจัดซือ้
ทีด่ นิ โครงการผาปาสามัคคี โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ เปนตน
นับไดวา นายวัฒนา ผาทอง เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายสิทธิเดช ชวนะเวสน

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง เปนผมู คี วาม
เชีย่ วชาญดานอัญมณีและเครือ่ งประดับ ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการผจู ดั การบริษทั MIAN
TECK GEWELRY EXPORT ไดประกอบธุรกิจสวนตัวเกีย่ วกับอัญมณีและเครือ่ งประดับตัง้ แตป
พ.ศ.๒๕๑๓-ปจจุบนั มีประสบการณ และผลงานตางๆ อาทิ เปนรองประธานมูลนิธแิ สงพระธรรม
จังหวัดปทุมธานี (๒๕๔๐-ปจจุบนั ) ดำเนินการใหความชวยเหลือผปู ระสบภัยพิบตั ิ ลางปาชา เก็บ
ศพไรญาติ ไดบริจาคชุดกีฬา ชุดนักเรียน และอุปกรณการศึกษาใหแกโรงเรียนตางๆ ในเขตภาค
เหนือและภาคอีสาน บริจาคเครือ่ งกรองน้ำใหแกวดั และโรงเรียนตางๆ ในเขตภาคเหนือและภาค
อีสาน และไดบริจาคเงินใหแกหนวยงาน องคกร และสถาบันการศึกษาตางๆ เปนตัวแทนนำเขา
Rouge Music Box (กลองดนตรี Rouge) จากประเทศสวิตเซอรแลนด และไดขอพระบรมราชานุ
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ญาตจัดทำกลองดนตรีเพลงพระราชนิพนธ “รัก” รวมกับสมาคมผคู า อัญมณีและเครือ่ งประดับไทย
และนำรายไดจากการจำหนาย จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองลานบาท) ทูลเกลาถวายพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เพือ่ สมทบทุนในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ดานเกีย่ วกับ
พระพุทธศาสนา ไดบริจาคเงินจำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ลานสามแสนบาท) เพือ่ สมทบทุน
สรางศาลาพระเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
เปนประธานกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เปนประธานกฐิน ทอด
ถวาย ณ วัดประดวู รี ะธรรม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม และไดบริจาคปจจัยทำบุญแกวดั
ตางๆ ทัง้ ในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสานอยเู สมอ อีกทัง้ ยังไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการ
งานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม ดวยดีเสมอมา เชน
จัดหาทุนการกอสรางอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆนครพนมแหงใหมเปนจำนวนเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท
(สามลานเจ็ดแสนบาท) และมอบทุนการศึกษาแกนสิ ติ วิทยาลัยสงฆนครพนม เปนประจำทุกป จาก
คุณปู การดังกลาว ทำใหไดรบั โลและเกียรติบตั รดานผทู ำคุณประโยชนและสงเสริมกิจกรรม จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม
นับไดวา นายสิทธิเดช ชวนะเวสน เปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสาวลาวัลย ชัชชญา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรง
ตำแหนงเปนเจาของกิจการรานลาวัลยเฟอรนเิ จอร ผจู ดั การภาค บริษทั ไทยประกันชีวติ จำกัด
(มหาชน) มีประสบการณ ผลงาน และดำรงตำแหนงสำคัญๆ อาทิ เปนกรรมการเขตการศึกษา
ครู/ผปู กครองเขตการศึกษา เขต ๑ จังหวัดนครพนม ๒ สมัย กรรมการมูลนิธโิ รงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชธาตุพนม เหรัญญิกสโมสรไลออน อำเภอธาตุพนม กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม กรรมการสมาคมไทย–เวียดนาม จังหวัดนครพนม ในสวน
ของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ไดบริจาคปจจัยทำบุญแกวัดตางๆ ในเขตจังหวัดนครพนม
มุกดาหาร สกลนคร ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม อีกทั้งยังไดใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
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ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนมดวยดีเสมอมา เชน ไดสนับสนุนทุนการศึกษาแกนสิ ติ
บริจาคคอมพิวเตอร สนับสนุนและอุปถัมภกจิ กรรมวิทยาลัยสงฆนครพนมทุกครัง้ จัดหาทุนการ
กอสรางอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆนครพนม เปนตน ดวยคุณปู การดังกลาว ทำใหไดรบั เกียรติบตั ร
ดานสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆนครพนม เกียรติบตั รจากหนวยงานตาง ๆ เชน สมาคมไทย - เวียดนาม จังหวัดนครพนม
มูลนิธโิ รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โรงเรียนธาตุพนม รางวัลนักขายเงินลาน ป พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๒ (MBRT) เปนตน
นับไดวา นางสาวลาวัลย ชัชชญา เปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางจำรัส พลสมัคร

สำเร็จการศึกษา โรงเรียนฝกหัดครูนครราชสีมา
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ยึดมัน่ ใน
คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาและหลักกฎหมาย
วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
และเมตตามโนกรรม โดยชีวติ สวนตัวแลวเปนผมู จี ติ ใจใฝธรรมะ โดยไดปฏิบตั เิ นกขัมมะ และ
ปฏิบตั ธิ รรม ณ วัดศิรพิ งษธรรมนิมติ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เปนประจำ มีประสบการณ
ผลงานตางๆ อาทิ เปนเจาหนาทีฝ่ า ยเครือ่ งรับ ททบ.๕ ผจู ดั การหางหนุ สวนจำกัด วัชรพลหินออน
และแกรนิต ผปู ระกอบการรานดอกไม กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการกองทัพบก เปนตน เปน
ผทู มี่ จี ติ ใจเปย มไปดวยกุศลเจตนา โดยไดเสียสละเวลาปฏิบตั หิ นาทีด่ แู ลกิจการงานตางๆ ของวัด
ศิรพิ งษธรรมนิมติ ดวยดีเสมอมา และยังไดสรางพระพุทธรูป พระประธาน ถวายตามวัดตางๆ
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อีกหลายแหง บริจาคเงินเพือ่ สรางลูกนิมติ พระอุโบสถวัดนวลจันทร เขตบึงกมุ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐
บาท (หนึง่ แสนบาท) สวนในดานการศึกษานัน้ ไดใหความอุปถัมภโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดศิรพิ งษธรรมนิมติ โดยเปนผปู ระสานขอความอนุเคราะหจากผมู อี ปุ การคุณ ปละ ๒๐๐,๐๐๐
บาท (สองแสนบาท) เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ไดมอบทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดหัวคง จังหวัดนครสวรรค มอบถวายทุนการศึกษาแกพระสงฆทศี่ กึ ษาในระดับปริญญาตรี ทีม่ หา
วิทยาลัยราชภัฏพระนคร พระนิสติ ทีศ่ กึ ษาในระดับปริญญาโท ทีม่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และไดบริจาคเงินเพือ่ จัดทำหองพักคณาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ แสนสีห่ มืน่ บาท) ดวยคุณปู การนานัปการ จึง
ทำใหไดรบั เหรียญกาชาดสมนาคุณ และรางวัลผนู ำพุทธโลกประจำป ๒๕๕๗ ประเภทบุคคล
ประชาชนผปู ฏิบตั ธิ รรม จากองคการยุวพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกและสำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ
นับไดวา นางจำรัส พลสมัคร เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควร
แกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางละมัย สุวรรณนอย

สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา
เปนอุบาสิกาผไู ดบำเพ็ญประโยชนอยางยิง่ แกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำ
เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ และปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการ
อุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกตอง
ชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของบานเมือง ศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมทั้งในดานชีวิตสวนตัวและชีวิตการทำงาน ในสวนที่เกี่ยวกับ
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มหาวิทยาลัยทานเห็นคุณประโยชนของการศึกษาเลาเรียนของพระภิกษุสามเณรและเยาวชนใน
อนาคต จึงไดรว มบริจาคเงินซือ้ ทีด่ นิ ถวายใหกบั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่
ถวายเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา จากการอุทศิ ตนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสังคมอยาง
ุ และเกียรติบตั ร สรุปไดดงั นี้ ไดรบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณจตั รุ
ตอเนือ่ ง ทำใหไดรบั เกียรติคณ
ถาภรณชา งเผือก ไดรบั เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ ไดรบั เกียรติบตั รจากกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ไดรบั เกียรติบตั รจากวัดบางเตย ไดรบั เกียรติบตั รจากวัดปาธรรมวิสทุ ธิมงคล (วัดสาขา
หลวงตามหาบัว) จังหวัดลพบุรี ไดรบั เกียรติบตั รจากวัดเวฬุวนาราม (หนองไผ) จังหวัดรอยเอ็ด
ไดรับเกียรติบัตรจากศูนยวิปสสนานิมิตใหม และไดรับเกียรติบัตรจากมูลนิธิอาคมธรรมทาน
เปนตน
นับไดวา นางละมัย สุวรรณนอย เปนอุบาสิกาทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควร
แกการยกยองประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศคุณความดีใหปรากฏไพศาล เปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางดวงกมล มะโนวงศ

สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปนอุบาสิกาผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงาน
เพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีประสบการณในการทำงานมากมาย
เชน เปนกรรมการผจู ดั การ หจก. สระแกวศรีสมบูรณ เปนกรรมการผจู ดั การ หจก. ดวงกมลบิว้ ตี้
เปนผบู ริหารรานดวงกมลการเกษตร รานครัวดวงกมล และราน ถ.ถุง เปนทีป่ รึกษาดานการบริหาร
จัดการ, ดานความงามและผิวพรรณ, ดานการทำผม แตงหนา, การบริหารงานบุคคล แกหนวย
งานราชการ เอกชน และประชาชนทัว่ ไป เปนตน ดานพระพุทธศาสนาและการสังคมสงเคราะห
ไดบริจาคเงินสมทบทุนสรางกุฏสิ งฆ สรางหองน้ำ สรางศาลาปฏิบตั ธิ รรม สรางพระแกวมรกต
สามฤดู มอบให วั ด ป า ศิ ล าชั ย ยศปราสาททอง อำเภอเมื อ งบุ รี รั ม ย จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย และ
บูรณปฏิสังขรณเสนาสนะตามวัดตาง ๆ ในเขตจังหวัดบุรีรัมยเปนประจำ บริจาคเงินสนับสนุน
กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดบุรรี มั ยเปนประจำทุกป เลีย้ งอาหารกลางวันแกเด็ก
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นักเรียนเนือ่ งในโอกาสวันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ วันเด็กแหงชาติ ฯลฯ เปนประจำทุกป บริจาค
ทรัพยซอื้ อุปกรณการศึกษามอบใหแกโรงเรียนตาง ๆ ในเขตจังหวัดบุรรี มั ยเปนประจำ มอบทุนการ
ศึกษาใหแกบตุ รของพนักงานบริษทั ทีเ่ รียนดีแตยากจน มอบทุนการศึกษาใหแกเด็กทีด่ อ ยโอกาส
ในโครงการมูลนิธศิ ภุ นิมติ เปนประจำทุกเดือน ตลอดทัง้ จัดอบรมเกีย่ วกับการทำผม แตงหนา และ
การเสริมสวย รวมกับบริษทั เครือ่ งสำอางตาง ๆ ใหกบั รานเสริมสวยในจังหวัดบุรรี มั ย และจังหวัด
ใกลเคียง เปนประจำทุกป นอกจากนี้ บริจาคสิง่ ของขาวสาร อาหารแหง ชวยเหลือผปู ระสบภัย
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตัง้ โรงทานชวยเหลือประชาชนผปู ระสบภัยตามแนวชายแดนไทย–
กัมพูชาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ เปนประจำ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ บริจาค
สิ่งของขาวสาร อาหารแหง ชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมในพื้นที่ภาคกลางคือจังหวัดอางทอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทยั ธานี จังหวัดสิงหบรุ ี และรวมกับจังหวัด
ทหารบกบุรีรัมยบริจาคสิ่งของขาวสาร อาหารแหงชวยเหลือผูประสบภัย ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนตน ในสวนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดใหการอุปถัมภวทิ ยาลัย
สงฆบรุ รี มั ย ถวายทุนการศึกษาแกพระนิสติ สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆบรุ ี
รัมยเปนอยางดี และอุปถัมภการเผยแผพระพุทธศาสนาของวิทยาลัยสงฆบรุ รี มั ย ดวยการถวาย
ความอุปถัมภคาสถานีวิทยุ เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา อุปถัมภถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ
โครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานฐานของนิสติ อุปถัมภถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ แกพระสงฆใน
พิธปี ระสาทปริญญา เปนประจำทุกปบริจาคเงินสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดานหนาอาคารเรียน
บริจาคเงินซือ้ กระเบือ้ งปูพนื้ หองสมุด บริจาคเงินรวมโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ฯ บริจาค
เงินสรางพระสีวลี ขนาดสูง ๑.๖๐ เมตร พรอมแทนประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานการศึกษา วิทยาลัย
สงฆบรุ รี มั ย เปนตน
นับไดวา นางดวงกมล มะโนวงศ ไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการควรแกการยกยอง
เชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ
ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางธนวรรณ เยีย่

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทองสุข
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ ปจจุบนั เปนประธานกรรมการบริษทั ทีพไี อ อิมปอรต
เอ็กซปอรตแอนดชปิ ปง จำกัด เปนผมู ศี รัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ไดบำเพ็ญทาน
ศีล ภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลัง
ปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ าม
หลักธรรม ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
แนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรม
และประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธ
อันดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นางธนวรรณ เยีย่ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
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เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั
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ประกาศเกียรติคุณ

The Honorary Insignia
on Mrs. Mar Mar Siha Sudhamma Seingi
The Owner of Jewel Rock Gems, Diamond and Real Estate Company
The Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an
Honorary Insignia, 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 Mrs. Mar Mar Siha Sudhamma Seingi, sixty-one years of age, was
born in Mandalay, the Republic of the Union of Myanmar. She holds a diploma in
Business Management from Monarch Park College in Toronto, Canada. Although a
business woman, an owner of Jewel Rock Gems, Diamonds & Real Estate Company.
Mrs.Mar Mar Siha Sudhamma Seingi has very strong faith and confidence in
Buddhism. She not only has conducted her life in the Right Practice Path and adheres
to do wholesome deeds but also has demonstrated significant generosity when it
comes to Buddhism. She has always exhibited herself as a true model of one who
continually benefits the society, country and Buddhist communities. She deserves
greatly the titles of ‘SUDHAMMA SEINGI’ and ‘SIHA SUDHAMMA SEINGI’. Mrs.Mar
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Mar Siha Sudhamma Seingi has donated the sum of 512,000,000 Kyats to Buddhist
temples and centers across Myanmar. In addition, she has also donated the large sum
of funds more than THB 91,900,00 for construction of Buddhist monks’ residences and
pavilion halls in many occasions and places such as the embellishing diamonds which
decorated the forehead of the Mahamuni Buddha in Mandalay, Myanmar, statues of
the Buddha and his first group of five followers for the Miktawong pavilion hall at
Sarnath in Varanasi and Narinjara river near Bhodhgaya in India, diamond, jade and
other jewelries for usage at the Temple of the Sacred Tooth Relic in Kandy, Sri Lanka,
the ordination and the meditation halls at Pa Auk Sayadaw Center, Myanmar, the
construction of the Sangha University in Mandalay (under Sayadaw Vijitra Sarabhivamsa
Tipitaka’s supervision). For her wholesome activities relating to Mahachulalongkornraja
vidyalaya university, Mrs. Mar Mar Siha Sudhamma Seingi has supported the activities of Master Degree students from Mahachulalongkornrajavidyalaya university’s
Palisuksabuddhaghosa campus for their 7-month Vipassana meditation practice at the
Mahasi Sasana Yeikta Meditation Center in Yangon, donated the Buddha statue made
of jade to be placed at Mahachulalongkornrajavidyalaya university’s Learning Hall,
funded a large amount of Vipassana meditation texts to be printed out and led a
group of Burmese Buddhist lay followers in offering to HRH Princess Maha Chakri
Sirindhorn the sum of THB 1,700,000 on the 2nd of February, 2556 at Phichayayatikaram
temple in Bangkok.
Mrs. Mar Mar Siha Sudhamma Seingi keeps moral and upright conducts. Her
kindness, compassion, generosity and righteousness win her great respect from the
Buddhist circles all over the world. At present, she has been the Owner of Jewel Rock
Gems, Diamond and Real Estate Company, the Republic of the Union of Myanmar.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above,
Mrs. Mar Mar Siha Sudhamma Seingi is regarded as the Buddhist who produces
innumerable welfares and benefits for her country and the world and she deserved
the praise and salutation. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has
unanimous resolution to confer an Honorary Insignia on her.
Given on 10th May BE 2558 (CE 2015)
(Phra Dhammasudhi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายชินโชติ แกวกันหา

สำเร็จการศึกษา เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศกึ ษา
เปนผูมีความรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง มีศรัทธา
มัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ
และปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และ
เอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา
ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
และตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมัน่ ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวย
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความ
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คิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดาน
ชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน ในสวนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได
บริจาคปจจัยอุปถัมภผาไตรในงานพิธีประสาทปริญญา บริจาคปจจัยอุปถัมภภัตตาหารแด
พระภิกษุสามเณร บริจาคปจจัยสมทบทุนการกอสรางวัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ถวายทุนการ
ศึกษาแกพระภิกษุสามเณร และอุปถัมภกจิ กรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยเปนประจำเรือ่ ยมา จาก
ุ ดานผบู ำเพ็ญสาธารณประโยชนตอ ประเทศชาติ จาก
การทำงานดังกลาว ทำใหไดรบั เข็มเกียรติคณ
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ และไดรบั โลเกียรติคณ
ุ ผบู ำเพ็ญ
ประโยชนดา นพระพุทธศาสนา จากโรงเรียนบานทงุ โพธิ์ อำเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ
นับไดวา นายชินโชติ แกวกัณหา เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายพิชยั เรืองไพศาล

สำเร็จการศึกษาระดับ ศ.บ., M.P.A. (Master of Public Administration)
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั เปนผอู ำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา มีประสบการณในการทำงานมากมาย เชน เปนวิทยากรตรี/กองเผยแพร
พ.ศ.๒๕๑๔ รับราชการสำนักงานเรงรัดพัฒนาชนบท/กทม.(กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท) พ.ศ.๒๕๑๗
ดำรงตำแหนงหัวหนาสวนแผนงาน/บุรรี มั ย กองเผยแพรฯ หัวหนาฝายบริหารและพัฒนา จังหวัด
อุบลราชธานี หัวหนาฝายบริหารและพัฒนา กองธุรกิจเศรษฐกิจ หัวหนาฝายบริหารและพัฒนา
จังหวัดอุบลราชธานี หัวหนาฝายบริหารและพัฒนา จังหวัดรอยเอ็ด หัวหนาฝายบริหารและพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา หัวหนาฝายบริหารและพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ เปนขาราชการบำนาญกระทรวง
มหาดไทย กรมเรงรัดพัฒนาชนบท เปนวิทยากรดานจริยธรรม และวิชามนุษยสัมพันธ มี
ประสบการณเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ ๑๑ ประเทศ คือ อังกฤษ ฝรัง่ เศส เยอรมัน
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สวิตเซอรแลนด ฟลปิ ปนส เกาหลี ฮองกง สิงคโปร ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย ในสวนทีเ่ กีย่ วกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเปนอาจารยพเิ ศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๗ เปนผรู ะดมเงินทุนจากกองทุนมูลนิธิ
รรู กั -สามัคคี กรมเรงรัดพัฒนาชนบทกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสาม
หมืน่ บาทถวน) เพือ่ ซือ้ โตะ เกาอี้ ไมพยุง ประจำหองสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา เปนผไู ดบำเพ็ญประโยชนอยางยิง่ แกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยาง
สม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ และปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่
บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตอง
ชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของบานเมือง ศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน จากการทำงานทีผ่ า นมา
ทำใหไดรบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณชนั้ ทวีตยิ าภรณชา งเผือก ทวีตยิ าภรณมงกุฎไทย และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา
นับไดวา นายพิชยั เรืองไพศาล เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน
อเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล
เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสาวปฤศนา หงษทอง

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
จังหวัดชลบุรี
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระ
พุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีประสบการณทำงาน คือ รับราชการเปนครูโรงเรียนตราษตระการ
คุณ จังหวัดตราด เปนครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธ
ศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา
อยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนา
ตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม
และแนวทางที่ถูกตองชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย
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วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตา
วจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความ
สัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การ
ทำงาน จากการทำงานทีผ่ า นมาทำใหไดรบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณชา งเผือก ชัน้ ที่ ๒ ไดรบั เครือ่ ง
ราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลา ไดรบั รางวัลทำคุณประโยชนแกโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ไดรบั เกียรติบตั รจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก ดานการจัดกิจกรรมและนิทรรศการในเทศกาลวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธที อ งสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรบั เกียรติบตั รดานพัฒนาคุณธรรมดีเดน จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ไดรบั เกียรติ
บัตรดานโครงการเพือ่ นเตือนเพือ่ น จากสำนักงานสามัญศึกษา เปนตน
นับไดวา นางสาวปฤศนา หงษทอง เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสาวสุพรรณี ไชยรังสฤษฎ
สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา

เปนผบู ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอ
เนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการศูนยกลางผปู กครองนักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ใน
กุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำ
เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทิศกำลังกายและกำลังปญญาเพื่อบำเพ็ญ
ประโยชนแกสังคม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอการปฏิบัติตามหลักธรรม ใหการอุปถัมภ
พระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม
ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของ
บานเมือง มีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มี
จิตสาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความ
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เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปน
แบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นางสาวสุพรรณี ไชยรังสฤษฎ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏไพศาล เปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสุภาพร วงษชาลี

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญ
ทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทศิ กำลังกายและ
กำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู
ตองชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมทั้งในดานชีวิตสวนตัวและชีวิตการทำงาน ในสวนที่เกี่ยวกับ
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดใหการสนับสนุนบริจาคเงินสมทบทุนสรางอาคารเรียน
วิทยาเขตขอนแกน เปนเจาภาพถวายผาปาสามัคคีรว มกับวิทยาเขตขอนแกน และไดรว มกิจกรรม
งานสำคัญของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา จากผลงานทีท่ ำมา ทำใหไดรบั พระราชทานเข็มทีร่ ะลึก
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรบั เกียรติบตั รคเู สีย่ วเอก ๙ คู ใน
ฐานะคเู สีย่ วนานาชาติกบั คเู สีย่ วจากประเทศเวียดนาม ณ คมุ วัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานา
ชาติ จังหวัดขอนแกน ไดรบั เกียรติบตั รยอดสตรีศรีขอนแกน และไดรบั เกียรติบตั รชาวพุทธตน
แบบ
นับไดวา นางสุภาพร วงษชาลี เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางนภาพร อานันทนสกุล

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปจจุบนั เปนรองประธานกรรมการบริษทั ขอนแกนชนะชัยขนสง จำกัด เปนผมู คี วามรู
ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน
ศีล ภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลัง
ปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ าม
หลักธรรม ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
แนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรม
และประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธ
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อันดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน ใน
สวนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดถวายรถบัสใหกบั มหาวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน เพือ่ เปนพาหนะใหกบั นิสติ ทัง้ บรรพชิตและคฤหัสถ จำนวน ๒ คัน เปนผสู นับสนุน
บริจาคเงินสมทบทุนสรางอาคารเรียนทีว่ ทิ ยาเขตขอนแกน และไดสนับสนุนอุปถัมภกจิ กรรมของมหา
วิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา นางนภาพร อานันทนสกุล เปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางอุทยั วรรณ พันธศุ ลิ า

สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรผดุงครรภชนั้ ๒ วิทยาลัยวชิระพยาบาล
ปจจุบนั ดำรงตำแหนงขาราชการบำนาญ มีประสบการณและผลงานมากมาย สรุปได
ดังนี้ เปนเจาหนาทีผ่ ดุงครรภ สถานีอนามัยตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เจา
หนาทีบ่ ริหารงานสาธารณสุข ระดับ ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด มีศรัทธามัน่ คงใน
พระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและ
ปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจ
ใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึด
มัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
และตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมัน่ ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวย
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความ
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คิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดาน
ชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน ดานเกีย่ วกับสังคมเปนผรู ว มกับส.ส.วราวงษ พันธศุ ลิ า(ลูกชาย)
ชวยงานสังคมตาง ๆ ในจังหวัดรอยเอ็ด ดานเกีย่ วกับประเทศชาติ เคยไดรบั ยกยองใหเปนแม
ผูบำเพ็ญประโยชนตอสังคม ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖ จากผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ในสวนที่
เกีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผถู วายทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษา
ใหกบั นิสติ หองเรียนจังหวัดรอยเอ็ด ปละ ๑๐ ทุน ใหความอุปถัมภรบั เปนเจาภาพถวายภัตตาหาร
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนจังหวัด
รอยเอ็ด เปนผบู ริจาคเงินกอสรางอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทัง้ ยังไดสง เสริมและ
สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา เกียรติคุณที่
ไดรบั คือไดรบั โลครอบครัวประชาธิปไตย จังหวัดรอยเอ็ด และไดรบั โลเกียรติคณ
ุ แหงความดี
จากมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษารอยเอ็ด
นับไดวา นางอุทยั วรรณ พันธศุ ลิ า เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทให
มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแก
อนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสุพรรณรัตน ลือชา

สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีประสบการณและผลงาน สรุปไดดงั นี้ เปนกรรมการ
ผจู ดั การ บริษทั ซีแอนด ซี การด ฟอรซคอรปอเรชัน่ จำกัด และเปนกรรมการผจู ดั การบริษทั
เสริมชัยแปรรูปไม จำกัด ไดเขารับการอบรมระบบ ISO ของ URS, รวมวิจยั ระบบการอบแหง
ของไมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอบรมความรูเกี่ยวกับ AEC จากสำนักงานสงเสริม
อุตสาหกรรม ภาค ๕ เปนวิทยากรอบรมเรือ่ งการจัดทำระบบ ISO ทีบ่ ริษทั ซิ แอนด ซีการด
ฟอรซคอรปอเรชัน่ จำกัด และอบรมความรเู รือ่ งโรคเอดสและยาเสพยตดิ ใหกบั พนักงาน บริษทั
เสริมชัย แปรรูปไม จำกัด มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำ
เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทิศกำลังกายและกำลังปญญาเพื่อบำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการ
อุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบ
ธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั
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ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน ไดผา นการอบรมหลักสูตร
การปฏิบตั ธิ รรม ในโครงการอบรมปฏิบตั ธิ รรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ วัด
สุวรรณมงคล อำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ไดรว มบริจาคทรัพยเพือ่ เปนทุนใชจา ยในการ
จัดกิจกรรมวันสงกรานต วันผสู งู อายุ วันครอบครัวแกสำนักงานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรวิชยั ได
ถวายปจจัยเพือ่ สมทบทุนสรางศาลาการเปรียญ วัดศรีโสภณ ตำบลขามเฒาพัฒนา อำเภอกันทร
วิชยั จังหวัดมหาสารคาม ไดรบั โลประกาศเกียรติคณ
ุ ผทู ำคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา สาขา
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จากรองเจาคณะอำเภอกันทรวิชยั ไดรบั มอบเกียรติบตั รเพือ่ แสดงวา
เปนผใู หการอุปถัมภ รับภาระงานของพระพุทธศาสนาอยางสม่ำเสมอ และดำเนินชีวติ ตามหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาเปนอยางดีจากวัดสวางวารี ตำบลทาขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ไดรบั มอบเกียรติบตั รเพือ่ แสดงวาเปนผปู ระกอบคุณงามความดี ทำคุณประโยชน
อุปถัมภบำรุงพระพุทธศาสนาดานการศึกษา พระภิกษุ สามเณร วัดสุวรรณาวาส ตำบลโคกพระ
อำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม จากสำนักงานเจาคณะอำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดใหความอุปถัมภกจิ การของหนวย
บริการวิทยาเขตขอนแกน เชน ไดถวายความอุปถัมภโครงการวิปสสนากัมมัฏฐานนิสิตหนวย
วิทยบริการวิทยาเขตขอนแกน ไดถวายความอุปถัมภโครงการวิปสสนากัมมัฏฐานนิสิตหนวย
วิทยบริการวิทยาเขตขอนแกน และถวายความอุปถัมภดานอื่นๆ ในคราวที่หนวยวิทยบริการ
วิทยาเขตขอนแกนจัดขึน้
นับไดวา นางสุพรรณรัตน ลือชา เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายประโยชน รัตนะคุปต

สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก กศ.ด. (การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต) พัฒนศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระ
พุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนง เปนเลขานุการ ดร.สุทธิพร จิราธิวฒ
ั น รอง
ประธานกรรมการบริษทั ในเครือเซ็นทรัล มีประสบการณในการทำงานมากมาย เชน เปนประธาน
มูลนิธอิ ำนวยศิลป รนุ ลมหวน เปนประธานชมรมผสู งู วัยสุขภาพดี จุฬาฯ กาชาด เปนอนุกรรมการ
มูลนิธหิ วั ใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนเลขานุการมูลนิธชิ าวพุทธสุทธิจติ ต เปน
เจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธ โรงเรียนอำนวยศิลป ปากคลองตลาด เปนพนักงานโรงพยาบาล
โรงงานยาสูบ เปนหัวหนาแผนกพัสดุ บริษทั สังกะสีไทย จำกัด เปนผจู ดั การบริษทั นวมิตรการแพทย
จำกัด เปนหัวหนาแผนกชิปปง บริษทั ไทยแทรค จำกัด เปนหัวหนาแผนกประชาสัมพันธ บริษทั เอ
เชียทรัสทประกันภัย จำกัด เปนรองผจู ดั การบริษทั เอราวัณประกันภัย จำกัด เปนผจู ดั การสมาคม
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นักเรียนเกาอำนวยศิลป เปนเลขานุการ รองประธานกรรมการ บริษทั ในเครือเซ็นทรัล (ดร.สุทธิ
พร จิราธิวฒ
ั น) เปนประชาสัมพันธในการทำบุญสรางวัดตาง ๆ ของมูลนิธชิ าวพุทธสุทธิจติ ต เปน
ฝายประสานงานดานสาธารณูปการเกีย่ วกับการสรางถาวรวัตถุใหแกวดั ตางๆ ตามโครงการมูลนิธิ
ชาวพุทธสุทธิจติ ตเปนตน ทานไดบำเพ็ญประโยชนอยางยิง่ แกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยาง
สม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการ
อุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบ
ธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน ไดบริจาคทรัพยเพือ่ สมทบ
ทุนสรางถาวรวัตถุของวัดตาง ๆ ทัว่ ทุกภาค สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกพระภิกษุ สามเณร ทีศ่ กึ ษา
เลาเรียนพระปริยัติธรรม วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม ในสวนที่เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเปนกรรมการจัดหาทุนการศึกษาใหพระนิสติ สาขาวิชา
ภาษาบาลี เปนกรรมการบริหารกองทุนเพือ่ การศึกษาสาขาวิชาภาษาบาลี และมอบทุนการศึกษา
ใหพระนิสติ สาขาวิชาภาษาบาลี วิทยาเขตเชียงใหม เปนประจำทุกป
นับไดวา นายประโยชน รัตนะคุปต เปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควร
แกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแก
อนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายปรีชา แกนสา

สำเร็จการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต (มานุษยสงเคราะหศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
MASTER OF ARTS (ECONOMICS), KURUKSHETRA UNIVERSITY สาธารณรัฐอินเดีย
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รนุ ที่ ๔ สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
กระทรวงการตางประเทศ
โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รนุ ที่ ๕
วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ.
เปนผูมีความรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง ปจจุบันรับ
ราชการดำรงตำแหนงกงสุลใหญ ประจำเมืองกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย มีประวัตกิ ารรับราชการ
คือ ดำรงตำแหนง เศรษฐกร ๓ กองการคาขาว กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ดำรง
ตำแหนงนักวิชาการพาณิชย ๔ กองการคาขาว กรมการคาตางประเทศ ดำรงตำแหนงเจาหนาที่
การทูต ๓ กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดำรงตำแหนงเจาหนาทีก่ ารทูต
๔ กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดำรงตำแหนงเจาหนาทีก่ ารทูต ๔ กอง
คมนาคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมอาเซียนดำรงตำแหนง เลขานุการตรี (เจาหนาที่
การทูต ๔) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหราน ดำรงตำแหนง
เลขานุการโท (เจาหนาที่การทูต ๕) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ดำรงตำแหนง
เจาหนาทีก่ ารทูต ๕ กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดำรงตำแหนง
เจาหนาทีก่ ารทูต ๖ กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใตตะวันออกกลางและแอฟริกาดำรงตำแหนง
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เลขานุการเอก (เจาหนาทีก่ ารทูต ๖) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน สมาพันธรัฐสวิส ดำรง
ตำแหนง เจาหนาที่การทูต ๖ กองรับรอง กรมพิธีการทูต ดำรงตำแหนงเจาหนาที่การทูต ๗
หัวหนาสำนักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จังหวัดเชียงใหม ดำรงตำแหนง เจาหนาทีก่ ารทูต ๗
กองรับรอง กรมพิธกี ารทูต ดำรงตำแหนงนักการทูต ระดับชำนาญการ (ทีป่ รึกษา) กองรับรอง
กรมพิธกี ารทูต ดำรงตำแหนงรองกงสุลใหญ (นักการทูต ระดับชำนาญการพิเศษ) สถานกงสุลใหญ
ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ดำรงตำแหนงผอู ำนวยการ (อำนวยการระดับตน) กองรับรอง
กรมพิธกี ารทูต เปนผมู ศี รัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำเสมอ
พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชน
แกสังคม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอการศึกษา การปฏิบัติตามหลักธรรม ใหการอุปถัมภ
พระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตาม
หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
บานเมือง มีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มี
จิตสาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความ
เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปน
แบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน จากการทำงานตางๆ ทำใหได
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ คือ ทวีติยาภรณชางเผือก เหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราช
อิสริยาภรณตา งประเทศ และ OFFICE OF THE ORDER OF ORANGE – NASSAU ราชอาณา
จักรเนเธอรแลนด
นับไดวา นายปรีชา แกนสา เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแกการยกยอง
เชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็ม
เกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายรัชดา จิวาลัย
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน
ศีล ภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลัง
ปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ าม
หลักธรรม ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
แนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธ
อันดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นายรัชดา จิวาลัย เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายนที วงศผดุงเกียรติ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผจู ดั การ หจก. แกรนนารี่
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน
ศีล ภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลัง
ปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ าม
หลักธรรม การเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอด
มา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระ
พุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและ
ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบ
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ดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความ
คิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดาน
ชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นายนที วงศผดุงเกียรติ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางมนพัทธา วงศผดุงเกียรติ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผจู ดั การ บริษทั คิว เอส ฟดู มารเก็ต จำกัด
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระ
พุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำ
เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทิศกำลังกายและกำลังปญญาเพื่อบำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผย
แผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม
จริยธรรมและแนวทางที่ถูกตองชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลัก
กฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตา
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กายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็น
ของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ
สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นางมนพัทธา วงศผดุงเกียรติ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏไพศาล เปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสาวอารุณี ไทยบัณฑิต
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระ
พุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำ
เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทิศกำลังกายและกำลังปญญาเพื่อบำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการ
อุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบ
ธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั
ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
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นับไดวา นางสาวอารุณี ไทยบัณฑิต เปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏไพศาล เปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางเกลียว เสร็จกิจ
(ขวัญจิต ศรีประจันต)

เปนผมู คี วามรคู วามสามารถ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระ
พุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำ
เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทิศกำลังกายและกำลังปญญาเพื่อบำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการ
อุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบ
ธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั
ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน มีความรคู วามสามารถดาน
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ศิลปะการแสดงเพลงพืน้ บาน-เพลงอีแซว เปนศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง ไดอทุ ศิ ตนถาย
ทอดความรใู หแกผทู สี่ นใจ โดยไดบรรยายและสาธิตการแสดงเพลงพืน้ บานในสถานศึกษาตางๆ
ตัง้ แตระดับโรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย จากผลงานดังกลาวทำใหไดรบั ประกาศเกียรติคณ
ุ ผมู ผี ลงาน
ดีเดนทางดานวัฒนธรรม สาขาศิลปะเพลงพืน้ บาน จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหง
ชาติ ไดรบั คัดเลือกเปนสือ่ พืน้ บานดีเดนของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลางและสำนักงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพยตดิ ไดรบั ประกาศเกียรติคณ
ุ เปนนักรองดีเดนกึง่ ศตวรรษเพลงลูกทงุ
ไทยครัง้ ที่ ๒ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรบั โลเกียรติคณ
ุ ในฐานะ
นักรองลูกทงุ ดีเดนของจังหวัดสุพรรณบุรี และไดรบั การประกาศเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะ
การแสดง
นับไดวา นางเกลียว เสร็จกิจ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายชัยยศ เศวตฉายา
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระ
พุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำ
เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชน
แกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการอุปถัมภพระ
พุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตาม
หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบาน
เมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิต
สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความ
เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปน
แบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นายชัยยศ เศวตฉายา เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศเกียรติคุณ

200

ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายสมชาติ ณ บางชาง
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระ
พุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำ
เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทิศกำลังกายและกำลังปญญาเพื่อบำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการ
อุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบ
ธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั
ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นายสมชาติ ณ บางชาง เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

201

ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางวราภรณ ผาติสวุ ณ
ั ณ
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระ
พุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำ
เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทิศกำลังกายและกำลังปญญาเพื่อบำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการ
อุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบ
ธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั
ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นางวราภรณ ผาติสุวัณณ เปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏไพศาล เปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศเกียรติคุณ

202

ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสาวกรรณาภรณ เจริญศักดิ์กุล
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระ
พุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำ
เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทิศกำลังกายและกำลังปญญาเพื่อบำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการ
อุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบ
ธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั
ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นางสาวกรรณาภรณ เจริญศักดิก์ ลุ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแก
สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมี
มติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล
เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

203

ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสาวอรทัย ดาบคำ
เปนผบู ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอ
เนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนงมีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยาง
สม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการ
อุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบ
ธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั
ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นางสาวอรทัย ดาบคำ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางผองผิว พัฒนาประภาพรรณ
เปนผบู ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอ
เนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตาม
หลักศีล สมาธิและปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวย
ดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักคำสอนทาง
พระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง มีศรัทธา
และยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผู
ประกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอม
รับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคม
ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นางผองผิว พัฒนาประภาพรรณ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏไพศาล เปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางบวรลักษณ ภคภพวรธันย
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระ
พุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำ
เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชน
แกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการอุปถัมภพระ
พุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตาม
หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบาน
เมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิต
สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความ
เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปน
แบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นางบวรลักษณ ภคภพวรธันย เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏไพศาล เปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายมิง่ เพลิศพราว
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระ
พุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำ
เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทิศกำลังกายและกำลังปญญาเพื่อบำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการ
อุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบ
ธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั
ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นายมิง่ เพลิศพราว เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

207

ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสาวขวัญตา อินทรแกว
เปนที่มีความรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง มีศรัทธา
มัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ
และปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และ
เอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา
ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
และตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมัน่ ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวย
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความ
คิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดาน
ชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน
นับไดวา นางสาวขวัญตา อินทรแกว เปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏไพศาล เปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางนันธนงศักดิ์ ภูชมุ
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระ
พุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยางสม่ำ
เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทิศกำลังกายและกำลังปญญาเพื่อบำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ใหการ
อุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบ
ธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงาม
ของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
มีจติ สาธารณะ เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มี
ความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปน
แบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

209

นับไดวา นางนันธนงศักดิ์ ภูชมุ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

The Honorary Insignia
on Mr. Goh Seng Chai
President of Loka Mitta Buddhist Fellowship
Federation of Malaysia

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an
Honorary Insignia, 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 26 February, BE 2558 (CE 2015) had unanimously resolved that :
Whereas Mr. Goh Seng Chai, seventy years of age, was born on 31 July, 1945 in
the Republic of Singapore. He graduated in 1961 at ‘O’ level GCE. He has been
working with the local and international Buddhist organizations since 1961 as
Dhammaduta activist in the Buddhist Youth Organization in his hometown of Kuala
Terengganu, EXCO member of the World Fellowship of Buddhists(WFB), and member
of IOC and Assistant Secretary-General of ICDV when it started its activities. He
specialized in the Buddhist organization and Administration works especially in
organizing Conferences, Seminars, Symposium and Retreat and also in planning. He
has been fully engaging to the various Buddhist activities locally in Malaysia and also
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internationally involving planning and organizing Buddhist conferences and
making contribution to the Buddhist communities. Mr.Goh Seng Chai has been
experiencing different responsibilities as Chair, Vice-chair, and Executive Board Member
of various international Buddhist organizations since last 50 years. He has conducted
lots of religious and humanity activities such as Buddhist Novitiate Program for more
than 25 years since 1978, the annual visit to the Children and Old Folk Home during
Vesak for many year, the Vesak Celebration where more than 40000 Buddhists
attended, the Dharma Assembly for the victims of Tsunami at the Stadium where
more than 45000 Sangha members and lay Buddhist attended, Inter-religious
dialogue in the Malaysian Consultative Council for Buddhism, Christianity, Hinduism
and Sikhism (an Inter-Religious Council). Mr. Koh Seng Chai has written more than 11
articles on the various aspects of Buddhism ranging from leadership, organizational to
social issues that are being published in the Buddhist Channel, a website for Buddhists in Malaysia.In recognition of his service to Buddhist community, he was awarded
the following credentials:”Pingat Bakti Belia (PBB)” by the Selangor Youth Council in
1982, “Outstanding Buddhist Worker” by the Young Buddhist Association of Malaysia
in 1993, the royal medal of “Pingat Jasa Kebaktian” (PJK) being conferred by His Royal
Highness, the Sultan of Selangor Darul Ehsanin 2000 in recognition of his dedication
in providing social services to the public, and “Long Service Award” by the Buddhist
Missionary Society Malaysia in 2007.
Mr. Goh Seng Chai keeps moral and upright conducts. His kindness, compassion, generosity and righteousness win his great respect from the Buddhist circles all
over the world. At present, he has been President of Loka Mitta Buddhist Fellowship,
Federation of Malaysia.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above,
Mr. Goh Seng Chai is regarded as the Buddhist 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 Insignia on him.
Given on 10th May BE 2558 (CE 2015)
(Phra Dhammasudhi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

วาทีร่ อ ยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโทสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระ
พุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมการทองเทีย่ ว มีประสบการณทำงาน
คือ เปนผอู ำนวยการกองกลาง สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เปนผอู ำนวยการกอง
กลาง กรมพลศึกษา เปนผอู ำนวยการสำนักพัฒนาแหลงทองเทีย่ ว กรมการทองเทีย่ ว มีศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอยาง
สม่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผย
แผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม
จริยธรรมและแนวทางที่ถูกตองชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลัก
กฎหมาย วั ฒ นธรรมและประเพณี อั น ดี ง ามของบ า นเมื อ ง มี ศ รั ท ธาและยึ ด มั่ น ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ เปนผูประกอบดวยเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของ
ผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวน
ตัวและชีวติ การทำงาน มีความเชีย่ วชาญพิเศษดานการวิเคราะหการลงทุนประกอบการ การจัด
ทำโครงการวิเคราะหความเปนไปได การออกแบบอาคารและวางผังเมือง รวมระบบสาธารณูปโภค
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และการออกแบบปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเทีย่ วและงานภูมทิ ศั น ในสวนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดอปุ ถัมภโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม และ
๕ ธันวาคม ที่วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม อุปถัมภโครงการปริวรรตคัมภีร
สัททาวิเสส และอุปถัมภภตั ตาหารโครงการปฏิบตั ธิ รรมพระนิสติ เปนตน
นับไดวา วาทีร่ อ ยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควร
แกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

