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ค�ำปรารภ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒
ได้เปิดท�ำการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้ทรง
พระราชทานนามใหม่วา่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระราชปณิธานให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎก
และวิชาชั้นสูง ส�ำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
การจัดการศึกษาพระไตรปิฎก  และวิชาชัน้ สูงระดับอุดมศึกษา ได้เริม่ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๐ จนกระทัง่
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย พ.ศ.๒๕๔๐ ขึ้ น โดยมี ส ถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีพันธกิจหลัก ๔ ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากด�ำเนินงาน
ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และยกย่อง
ประกาศเกียรติคณ
ุ พระมหาเถรานุเถระ ภิกษุณี และอุบาสกอุบาสิกา ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศผูบ้ �ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญา
พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน เพื่อ
เป็นการประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องเชิดชูในงานพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย เป็นประจ�ำทุกปี
หนังสือประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ เล่มนี้   จัดพิมพ์ขึ้นเนื่อง
ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ�ำนวน
๓๕ รูป/คน โดยมีพระมหาเถระ และคฤหัสถ์ชาวต่างประเทศที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ดังกล่าว จ�ำนวน ๗
ประเทศ คือ จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ เวียดนาม ศรีลังกา เมียนมา และอังกฤษ และผู้ที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จ�ำนวน ๗ รูป/คน โดยมีคฤหัสถ์ชาวมาเลเซีย ๑ คนที่ได้รับปริญญาดังกล่าว และผู้ที่ได้รับเข็ม
เกียรติคุณ จ�ำนวน ๔๖ คน โดยมีคฤหัสถ์ชาวต่างประเทศ คือชาวเมียนมา เกาหลีใต้ สปป.ลาว อังกฤษ และ
อินเดีย ทีไ่ ด้รบั เข็มเกียรติคณ
ุ ดังกล่าว รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๘๘ รูป/คน ในหนังสือเล่มนี้ จะกล่าวประกาศเกียรติคณ
ุ
สดุดีประวัติและผลงานเด่น พร้อมรูปภาพของผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง ๒ ระดับ และเข็มเกียรติคุณ
ขอแสดงมุทิตาจิตแก่พระมหาเถรานุเถระ แม่ชี อุบาสกอุบาสิกาผู้มุ่งมั่นประกอบกรณียกิจอันเป็น
หิตานุหิตสุขเกื้อกูลต่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกนานัปการ ขอให้ทุกท่านจงนิราศทุกข์ ประสบสุข มีปีติสุขโสมนัส บรรลุ
อัตถานุอัตถประโยชน์ สมดังเจตนาที่ปรารภทุกประการ
(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สรุปจำ�นวนผู้ได้รับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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สรุปสถิติประเภทผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้
ระดับ

ประเภท

นักวิชาการ
ปริญญาดุษฎี
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(6)

สารบัญ

เรื่อง		
คำ�ปรารภ
ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำ�นวน ๓๕ รูป/คน
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
-พระภิกษุภายในประเทศ
-พระภิกษุต่างประเทศ
-คฤหัสถ์ภายในประเทศ
-คฤหัสถ์ต่างประเทศ
ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำ�นวน ๗ รูป/คน
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
-พระภิกษุภายในประเทศ
-คฤหัสถ์ภายในประเทศ
-คฤหัสถ์ต่างประเทศ
ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ จำ�นวน ๔๖ คน ประจำ�ปี ๒๕๖๒
-คฤหัสถ์ภายในประเทศ
-คฤหัสถ์ต่างประเทศ
ภาคผนวก : รายพระนาม รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง ๓ ระดับ
และเข็มเกียรติคุณ
-ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.)
		 ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๖๒
-ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.)
		 ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๖๒
-ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.บ.)
		 ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๕๕
-ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๖๒

หน้า
(๓)
๑
๑
๒๕
๓๕
๗๑
๘๕
๘๗
๙๗
๑๐๐
๑๐๓
๑๐๔
๑๙๑
๒๑๑
๒๑๒
๒๒๘
๒๓๙
๒๔๓

ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

(8)

สรุปจำ�นวนผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จำ�นวน ๓๕ รูป / คน
ประจำ�ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ แยกตามสาขา ดังนี้
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ชื่อปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รวมทั้งสิ้น

สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
การจัดการเชิงพุทธ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ธรรมนิเทศ
การพัฒนาสังคม
พุทธจิตวิทยา
เศรษฐศาสตร์
การสอนพระพุทธศาสนา
การสอนภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
วิปัสสนาภาวนา

จำ�นวน
รูป/คน
๑๕
๔
๓
๓
๒
๒
๑
๑
๑
๒
๑
๓๕

