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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ตปุญฺโ)
อายุ ๗๓ พรรษา ๕๓

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค
เจ้าคณะอ�ำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ต�ำบลเชิงดอย อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทานน่าเลื่อมใส รับภาระธุระงาน
คณะสงฆ์ และบ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เจ้าคณะอ�ำเภอ
ดอยสะเก็ด วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ต�ำบลเชิงดอย อ�ำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ท่านมีประสบการณ์และผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครอง
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พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด (วัดราษฎร์) พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด (วัดราษฎร์) พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะต�ำบล
เชิงดอย เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นเจ้าคณะต�ำบลเชิงดอย เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.
๒๕๓๓ เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะอ�ำเภอดอยสะเก็ด พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นเจ้าคณะอ�ำเภอดอยสะเก็ด
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นครูสอน
พระปริยตั ธิ รรม ส�ำนักศาสนศึกษาวัดพระเกิด ต�ำบลเวียงเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๑๓
เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ภาค ๖ ตรวจข้อสอบนักธรรม ภาค ๖ ประกอบด้วย
จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมส�ำนักศาสนศึกษาวัด
บุพพาราม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นเจ้าส�ำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นกรรมการ
ศึกษาศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์เด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ๓ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระปริยัตินิเทศ ประจ�ำ
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบธรรมสนามหลวง อ�ำเภอดอยสะเก็ด
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบบาลีสนามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาตลอดชีวิตอ�ำเภอดอยสะเก็ด พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นเจ้าหน้าที่จัดการฝ่ายสอน
ธรรมศึกษาในโรงเรียน ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกรรมการที่ปรึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กสิรินธร ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ พ.ศ. ๒๕๓๔
เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นผู้
จัดการโรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์
ICT ชุมชนวัดพระธาตุดอยสะเก็ด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการเผยแผ่
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบลเชิงดอย เขต 1 พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น
พระธรรมทูตเฉพาะกิจอ�ำเภอดอยสะเก็ด พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำ
อ�ำเภอดอยสะเก็ด พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นประธานพระธรรมทูตปฏิบตั กิ ารอ�ำเภอดอยสะเก็ด พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เผยแผ่ธรรมอ�ำเภอดอยสะเก็ด ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ พ.ศ.
๒๕๒๖ เป็นประธานคณะกรรมการสาธาณูปการต�ำบลเชิงดอย เขต 1 พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นประธาน
คณะกรรมการสาธารณูปการอ�ำเภอดอยสะเก็ด พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลดอยสะเก็ดฝ่ายบรรพชิต พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ฝ่าย
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บรรพชิต พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์การพัฒนาสุสานบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3
ต�ำบลเชิงดอย พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นประธานกรรมการสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์อ�ำเภอดอยสะเก็ด
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นประธานด�ำเนินการจัดตั้งมูลนิธิแห่งความเมตตาและเอื้ออารีย์ วัดพระธาตุ
ดอยสะเก็ดให้ความช่วยเหลือผูป้ ว่ ยเอดส์ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเอดส์และผูด้ อ้ ยโอกาส พ.ศ. ๒๕๓๖
เป็นประธานกรรมการทีป่ รึกษากลุม่ แม่หม้ายเอดส์ดอยสะเก็ด ให้ความช่วยเหลือผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ พ.ศ.
๒๕๔๖ เป็นประธานผูก้ อ่ ตัง้ โครงการ “ร่มใบบุญ” ช่วยเหลือผูย้ ากไร้ทเี่ ข้ามาอาศัยอยูใ่ นเขตทีด่ นิ วัด
โดยการตัง้ กองทุนให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นผูอ้ ำ� นวยการศูนย์
ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้อ�ำนวยการค่ายคุณธรรมวัดพระธาตุ
ดอยสะเก็ด
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ
ตปุญโฺ ) ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผูม้ อี ปุ การคุณ
ต่อวิทยาเขตเชียงใหม่ ในการอุปถัมภ์ทุนการศึกษานิสิตมาโดยตลอด เป็นกรรมการสภาวิทยาเขต
สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ
นับได้ว่า พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ตปุญฺโ) เป็นพระเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระราชวิสุทธิวิเทศ (วิสุทธิ์ โชติาโณ)
อายุ ๖๐ พรรษา ๔๑

วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พธ.บ., M.A., Ph.D.
รองประธานคณะสงฆ์ไทยในเบลเยี่ยม
วัดไทยเบลเยี่ยม
เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรงดงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภาระธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง รองประธานคณะสงฆ์ไทยในเบลเยี่ยม ได้บ�ำเพ็ญศาสนกิจเพื่อความเจริญ
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รุง่ เรืองแห่งพระพุทธศาสนา เป็นพระธรรมทูตทีน่ ำ� หลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่
ให้ชาวต่างชาติได้หันมานับถือในพระพุทธศาสนา บริหารกิจการคณะสงฆ์ในเบลเยี่ยมด้วยความ
เรียบร้อยดีงาม ให้การศึกษาและอบรมคณะสงฆ์ในเบลเยี่ยมตามหลักพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์
ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดี ท่านเป็นพระนักบริหาร นักการศึกษาและนักพัฒนา
ท่านให้ความสนใจและเอาใจใส่ตอ่ การศึกษาของคณะสงฆ์ทอี่ ยูใ่ นประเทศเบลเยีย่ ม ส่งเสริมสนับสนุน
ให้คณะสงฆ์ได้พฒ
ั นาด้านการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำความรูค้ วามสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา อีกทัง้ ท่านยังเป็นพระนักเทศน์ นักปาฐกถาทีแ่ สดงธรรมเทศนาตาม
หลักพระธรรมวินัยได้อย่างแตกฉาน มีปฏิภาณไหวพริบ และเข้าใจในหลักจิตวิทยาในการเทศนา
อบรมสั่งสอนเหล่าพุทธบริษัทในต่างแดนให้มีความเข้าใจในหลักธรรมค�ำสั่งสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มุ่งมั่นเพื่อท�ำให้ชาวต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่าง
ถ่องแท้ เป็นผูน้ ำ� ในการฝึกปฏิบตั ธิ รรม เจริญวิปสั สนาภาวนาตามหลักพุทธธรรมอันเป็นค�ำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้มีกิจกรรมเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ยืดหยุ่นและหลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชวิสุทธิวิเทศ (วิสุทธิ์
โชติาโณ) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น บริจาคปัจจัย
สนับสนุนกิจกรรม เนื่องในวันงานพิธีประสาทปริญญาบัตร เป็นประจ�ำทุกปี
นับได้ว่า พระราชวิสุทธิวิเทศ (วิสุทธิ์ โชติาโณ) เป็นพระมหาเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศ
เกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏ
ไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม กตกิจฺโจ)
อายุ ๕๙ พรรษา ๓๙

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา) ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
เจ้าคณะจังหวัดล�ำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ต�ำบลเวียงเหนือ อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง
เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดล�ำปาง ท่านมีประสบการณ์และผลงานมาก สรุปได้ดังนี้
ด้านการปกครอง ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดล�ำปาง ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์
เป็นพระปริยัตินิเทศก์ประจ�ำจังหวัดล�ำปาง ด้านการเผยแผ่ เป็นพระเปรียญและพระบัณฑิต
อาสาพัฒนา ประจ�ำส�ำนักงานเจ้าคณะจังหวัดล�ำปาง เป็นคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ�ำจังหวัดล�ำปาง เป็นเจ้าส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดล�ำปาง แห่งที่ ๒๐ เป็นพระธรรมทูต
ก�ำกับการจังหวัดล�ำปาง ด้านสาธารณูป การและสาธารณสงเคราะห์ ๑) บูรณปฏิสังขรณ์
พระอุโบสถ จ�ำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ๒) ก่อสร้าง
ลานวัด เขตพุทธาวาส สังฆาวาส คอนกรีตเสริมเหล็กรวมเนื้อที่กว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร
เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ๓) ก่อสร้างห้องสุขาส�ำหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ จ�ำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ด้วยผลงานเป็นที่ปรากฏ
และคุณงามความดีเป็นทีป่ ระจักษ์ จึงได้รบั เกียรติคณ
ุ เช่น ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม
กตกิจโฺ จ) ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์พเิ ศษ
วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัยสงฆ์นคร
ล�ำปาง เป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง เป็นประจ�ำทุกปี เป็นผู้อุปถัมภ์
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง เป็นประจ�ำทุกปี เป็นผู้
บริจาคเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง
นับได้วา่ พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม กตกิจโฺ จ) เป็นพระเถระทีไ่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระสุนทรมุนี (เสน่ห์ านสิริ)
อายุ ๖๓ พรรษา ๔๓

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก
พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง
วัดมิ่งเมือง ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เป็นพระเถระผูป้ ระกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะ
สงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ท่านมีประสบการณ์และผลงาน
มาก สรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครอง เคยด�ำรงต�ำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง
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เจ้าคณะต�ำบลน�ำ้ แก่น รองเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองน่าน เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองน่าน และเป็นพระอุปชั ฌาย์
ถึงปัจจุบัน ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์วัดมิ่งเมือง อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชานุบาล
โรงเรียนสตรีศรีนา่ น โรงเรียนศรีสวัสดิว์ ทิ ยาคาร โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดพระธาตุแช่แห้ง วิทยาลัย
เทคนิคน่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นกรรมการ
ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๖ เป็นกรรมการประจ�ำส�ำนัก
สอบบาลีสนามหลวง ส�ำนักศาสนศึกษาวัดพญาภู อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นกรรมการที่
ปรึกษามูลนิธิสันติ-วลัย วหาวิศาล เพื่อการส่งเสริมการศึกษาบาลี จังหวัดน่าน ด้านการเผยแผ่
เป็นพระนักเทศน์ต้นแบบรูปแรกของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ผ่านการฝึกอบรมพระนักเทศน์ต้นแบบ
ของคณะสงฆ์ไทย ณ ส�ำนักฝึกอบรมพระนักเทศน์ต้นแบบของคณะสงฆ์ วัดราชโอรสาราม
กรุงเทพมหานคร เป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจ�ำหนเหนือ เป็นวิทยากรอบรมประชาชน
หน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล จังหวัดน่าน เป็นวิทยากรบรรยายธรรมแก่ผู้ต้องขัง เรือนจ�ำ
จังหวัดน่าน เป็นผู้บรรยายธรรมประจ�ำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน เป็น
วิทยากรอบรมพระนวกะของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน และแสดงพระธรรมเทศนาอบรมประชาชนทั้ง
ในงานมงคลและอวมงคล อย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์
เป็นประธานทีป่ รึกษาการก่อสร้างเสนาสนะและบูรณะเสนาสนะภายในวัดมิง่ เมือง อ�ำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน เป็นประธานทีป่ รึกษาและอุปถัมภ์การสร้างเจดียใ์ นวัดต่าง ๆ เขตอ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน จ�ำนวน ๙ วัด เกียรติคุณที่ได้รับ เช่น เสมาธรรมจักรผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทย ประกาศเกียรติคุณผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้าน
พระพุทธศาสนาจากกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเกียรติคณ
ุ พระเถระผูม้ พี ทุ ธคุณปู การต่อพระพุทธ
ศาสนา ระดับรัชตเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
ประกาศเกียรติคุณผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสุนทรมุนี (เสน่ห์ านสิริ)
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
เฉลิมพระเกียรติฯ ประธานคณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้
อุปถัมภ์มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพ
ผ้าไตรถวายพระบัณฑิตในพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประจ�ำทุกปี
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นับได้ว่า พระสุนทรมุนี (เสน่ห์ านสิริ) เป็นพระเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระมงคลบุญเขต (สงวน อาสโภ)
อายุ ๗๒ พรรษา ๕๒

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก
เจ้าอาวาสวัดลานบุญ เจ้าคณะเขตลาดกระบัง
วัดลานบุญ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดลานบุญ เจ้าคณะเขตลาดกระบัง และพระอุปัชฌาย์ ท่านมี
ประสบการณ์และผลงานมาก มีวสิ ยั ทัศน์ในการอนุรกั ษ์และส่งเสริมกิจการด้านพระพุทธศาสนาด้วย
ดีเสมอมา เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลานบุญ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลานบุญ เป็น
เจ้าอาวาสวัดลานบุญ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงลาดกระบัง เป็นเจ้าคณะแขวงลาดกระบัง
เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตลาดกระบัง และเป็นเจ้าคณะเขตลาดกระบัง
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พระมงคลบุญเขต (สงวน อาสโภ) ท�ำหน้าที่อบรมศีลธรรมจริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั้งใน
เขตลาดกระบัง และใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับในเขต
ลาดกระบัง เป็นประจ�ำทุกปี ออกตรวจการเยี่ยมวัด ที่พักสงฆ์ในเขตลาดกระบังสนับสนุนให้วัด
ต่าง ๆ ในเขตปกครอง ได้ออกระเบียบปฏิบัติที่ไม่ขัดพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ
ค�ำสั่งของมหาเถรสมาคม เพื่อเกื้อกูลในการปกครองวัด สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกวัดในเขตปกครอง
จัดให้มกี ารศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ทัง้ แผนกธรรมและบาลี และจัดให้มกี ารเรียนการสอนธรรมศึกษา
ขึ้นในทุกโรงเรียน พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาสนับสนุนเป็นประจ�ำทุกปี จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐานส�ำหรับพระนวกะ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นประจ�ำทุกปี โดยมีเยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจ�ำนวนมาก จัดให้มพี ธิ วี นั เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีการท�ำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ เจริญ
จิตตภาวนา บวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพระราชกุศล และมีการถวายพระพรชัยเป็นประจ�ำทุกปี จัด
โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา เป็นต้น และจัดให้มี
พิธบี ำ� เพ็ญกุศลทุกวันพระ และวันอาทิตย์ ตลอดทัง้ ปี ได้สร้างและบูรณะปฏิสงั ขรณ์อาคารเสนาสนะ
ถาวรวัตถุภายในวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ท�ำสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น เป็นรมณียสถาน
เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และบ�ำเพ็ญบุญของพุทธศาสนิกชน ให้การอุปถัมภ์หาทุนสนับสนุน
กิจกรรมโรงพยาบาลสงฆ์เป็นประจ�ำทุกปี จากผลงานเป็นที่ปรากฏท�ำให้ได้รับการยกย่องประกาศ
เกียรติคณ
ุ เช่น ได้รบั เสาเสมาธรรมจักร โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้เป็นวัดพัฒนาดีเด่น และส�ำนักเรียน
นักธรรมดีเด่น ส่วนกลาง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมงคลบุญเขต (สงวน
อาสโภ) ได้ให้การอุปถัมภ์บริจาคทรัพย์สนับสนุนกิจกรรม เนือ่ งในงานพิธปี ระสาทปริญญาบัตร เป็น
ประจ�ำทุกปี
นับได้วา่ พระมงคลบุญเขต (สงวน อาสโภ) เป็นพระมหาเถระทีไ่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระมงคลวโรปการ (ช�ำนาญ อุตฺตมปญฺโ)
อายุ ๔๗ พรรษา ๒๗

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก มัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศนียบัตรการบริการกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร ต�ำบลบางขะแยง อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เป็นพระเถระผูป้ ระกอบด้วยศีลาจารวัตรทีง่ ดงาม มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ์
และบ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง บริหารกิจการ
คณะสงฆ์ภายในเขตปกครองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ให้การอบรมตามหลักพระธรรมวินยั
หลักกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารและสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร
ปฏิบตั ติ ามหลักพระธรรมวินยั กฎ ระเบียบ มติและค�ำสัง่ ของมหาเถรสมาคม ช่วงทีท่ า่ นด�ำรงต�ำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดบางกุฎที อง พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๘ ท่านเป็นพระนักบริหาร นักการศึกษา และนักพัฒนา
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ให้ความสนใจและเอาใจใส่ตอ่ การศึกษาด้านพระพุทธศาสนาของเยาวชนและพระภิกษุสามเณรของ
คณะสงฆ์ในปกครอง พร้อมทั้งตั้งทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้มี
ก�ำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยั และการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพือ่ มุง่ หวังให้นำ� ความรูค้ วาม
สามารถมาประยุกต์ใช้เพือ่ เผยแพร่หลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาให้พทุ ธศาสนิกชนได้เข้าใจง่าย
ยิง่ ขึน้ สนับสนุนปัจจัยในการด�ำเนินงานในรูปแบบของทุนการศึกษาเป็นประจ�ำ เพือ่ เป็นการสร้างโอกาส
และติดอาวุธทางปัญญาให้กบั เยาวชนทีไ่ ม่มโี อกาสทางการศึกษาได้ศกึ ษาในระดับทีส่ งู ๆ ขึน้ คือ ได้ตงั้
ทุน/เพิม่ ทุนการศึกษา จ�ำนวนเงิน ๑,๑๐๑,๑๘๖.๙๙ บาท (หนึง่ ล้านหนึง่ แสนหนึง่ พันหนึง่ ร้อยแปดสิบ
หกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ได้สนับสนุนทุนการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ได้แจกทุนการศึกษาแก่นกั เรียน
นักศึกษา ประจ�ำทุกปี รวมจ�ำนวน ๒,๐๐๐ ทุน เป็นจ�ำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาสถานศึกษาต่าง ๆ รวมเป็นเงิน ๑,๒๘๕,๗๒๗ บาท (หนึง่ ล้านสองแสน
แปดหมืน่ ห้าพันเจ็ดร้อยยีส่ บิ เจ็บบาทถ้วน) ด้านสาธารณูปการ ได้สร้างถาวรวัตถุ และบูรณปฏิสงั ขรณ์
ถาวรวัตถุตา่ ง ๆ ประจ�ำวัดบางกุฎที อง เช่น สร้างกุฎสิ งฆ์ทรงไทย สร้างหอสวดมนต์ ศาลาทรงไทยกลางน�ำ้
สร้างวิหารหลวงปูท่ วด วิหารบูรพาจารย์ สร้างศาลพระพรหม สร้างก�ำแพงรอบวัด สร้างฌาปนสถาน
ปรับภูมสิ ถาปัตย์ บูรณะปฏิสงั ขรณ์ และยกอุโบสถเป็น ๒ ชัน้ สร้างศาลาปฏิบตั ธิ รรม ๔ ชัน้ และซือ้ ทีด่ นิ
ขยายวัดบางกุฎที องอีก ๕ ไร่ รวมค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ ๑๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ร้อยสิบสามล้านบาทถ้วน)
ครัง้ ได้รบั พระบัญชาแต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาสวัดชินวนารามวรวิหาร เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมาได้ดำ� เนิน
การบูรณปฏิสงั ขรณ์กฏุ ทิ รงไทย จ�ำนวน ๘ หลัง สร้างหอสวดมนต์และปรับปรุงชัน้ ล่าง จ�ำนวนเงิน
๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ย้ายโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดชินวนารามวรวิหาร ตัง้ ใน
ทีเ่ หมาะสม จ�ำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) สร้างเรือนรับรอง “ชินวรมงคลสถิต”
จ�ำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สีล่ า้ นบาทถ้วน) บูรณปฏิสงั ขรณ์ ปรับยกพระอุโบสถให้สงู ขึน้ และเปลีย่ น
หลังคาและตบแต่งภายในพระอุโบสถ จ�ำนวนเงิน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสีแ่ สนบาทถ้วน)
สร้างเขือ่ นริมน�ำ้ เจ้าพระยาหน้าวัดชินวนารามวรวิหาร ยาว ๑๙๐ เมตร โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวนเงิน ๒๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ยีส่ บิ สามล้านสีแ่ สนบาทถ้วน) และสร้างเขือ่ นริมน�ำ้
เจ้าพระยาหน้าโรงเรียนวัดชินวนารามวรวิหาร โดยการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดปทุมธานี
จ�ำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) สร้างพระต�ำหนัก “ชินวร” อาคารทรงไทย ๒
ชัน้ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธ ทรงประทานเงิน
จ�ำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมก่อสร้างทัง้ สิน้ เป็นเงินจ�ำนวน ๒๔,๓๓๗,๘๕๗ บาท
(ยีส่ บิ สีล่ า้ นสามแสนสามหมืน่ เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) และได้ปรับปรุงภูมสิ ถาปัตย์ เทพืน้
บริเวณวัดทัง้ หมด และท�ำก�ำแพงรอบวัด และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของวัดชินวนารามวรวิหาร
รวมเป็นเงินจ�ำนวน ๒๙,๗๔๐,๐๐๐.๘๖ บาท (ยีส่ บิ เก้าล้านเจ็ดแสนสีห่ มืน่ บาทแปดสิบหกสตางค์) และ
ได้สร้างอุโบสถวัดป่าส�ำราญธรรม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ�ำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้า
ล้านบาทถ้วน) สรุปรวมค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้รบั พระบัญชาแต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาสวัดชินวนารามวรวิหาร ตัง้ แต่
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ได้กอ่ สร้างปรับปรุง บูรณะปฏิสงั ขรณ์ วัดชินวนารามวรวิหาร เป็นจ�ำนวนเงิน
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ทัง้ สิน้ ๑๔๕,๓๘๗,๘๖๑.๘๖ บาท (หนึง่ ร้อยสีส่ บิ ห้าล้านสามแสนแปดหมืน่ เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
บาทแปดสิบหกสตางค์) ท่านได้จดั ให้มกี ารบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ นเป็นประจ�ำ
เพือ่ ถ่ายทอดหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้ผปู้ กครองได้มโี อกาส
มาบ�ำเพ็ญกุศลสร้างบารมีกบั ลูกหลานทีบ่ รรพชาเป็นประจ�ำเรือ่ ยมา นอกจากนัน้ ท่านยังมีความสามารถ
ทางด้านการแสดงพระธรรมเทศนา ด้านนวกัมมาธิฏฐายี ด้านภาษามอญ ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี
มอญ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมงคลวโรปการ (ช�ำนาญ
อุตตฺ มปญฺโ) ได้อปุ ถัมภ์อปุ กรณ์การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพุทธโฆส ณ วัดพิชยั ญาติการาม รวม
เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมืน่ บาทถ้วน) มอบเครือ่ งโปรเจ็กเตอร์ จ�ำนวน ๒ เครือ่ ง และ
อุปกรณ์การศึกษา คณะครุศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ รวมเป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท (หนึง่
แสนสีพ่ นั บาทถ้วน) และอุปถัมภ์การศึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยทุก ๆ ปี อุปถัมภ์ปรับปรุง
ห้องเรียนและซือ้ อุปกรณ์การศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นจ�ำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ได้มอบอุปกรณ์การ
ศึกษา (คอมพิวเตอร์) แก่คณะครุศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นจ�ำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ บาทถ้วน) ได้สนับสนุนการสร้างสนามเปตองมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ�ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน) ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่ กิจการสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ�ำนวนเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ได้สนับสนุนปรับปรุงส�ำนักงานและห้องเรียนระดับปริญญาเอก
และปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จ�ำนวนเงิน ๗๕๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสน
ห้าหมืน่ สามพันบาทถ้วน) และสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทุกปี จ�ำนวนเงิน ๒๒๓,๐๐๐
บาท (สองแสนสองหมืน่ สามพันบาทถ้วน)
นับได้วา่ พระมงคลวโรปการ (ช�ำนาญ อุตตฺ มปญฺโ) เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ
ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติให้ถวาย
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา ของมหาวิทยาลัย เพือ่
ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด อัตถจารี)
อายุ ๕๖ พรรษา ๓๖

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๕ ประโยค ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
พธ.บ M.A. (AI&AS), Ph.D.(Buddhist Studies)
ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.
เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ที่อยู่ในประเทศ วัดอัมพวัน ราชวัตร ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ต่างประเทศ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.
เป็นพระเถระผูป้ ระกอบด้วยศีลาจารวัตรทีง่ ดงาม มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะ
สงฆ์ และบ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ท่านมี
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ประสบการณ์ และผลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน เช่น ภายในประเทศ ด้านการศึกษา พ.ศ.
๒๕๒๖เป็นครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเดิม จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นครูสอน
ปริยตั ธิ รรม และบาลีไวยากรณ์ วัดเดิม จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบ
ธรรมสนามหลวง ส�ำนักเรียนวัดเดิม จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นครูสอนปริยตั ธิ รรม และบาลี
ไวยากรณ์ ส�ำนักเรียนวัดการเวก บ้านรังกาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๒๙ เป็นครูสอน
ปริยตั ธิ รรม แผนธรรม และแผนกบาลี ส�ำนักเรียนวัดใหม่บา้ นดอน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ เป็นครูสอนปริยตั ธิ รรม และสอนนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส�ำนัก
เรียนวัดอัมพวัน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นครูสอนปริยตั ธิ รรม และเป็นเลขานุการ
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั อัมพวัน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ด้านปฏิบตั ศิ าสนกิจในต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๕-ปัจจุบนั เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปฏิบตั ศิ าสนกิจประจ�ำวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๙-ปัจจุบนั เป็นพระวิปสั สนาจารย์ สอนโยคะ-สมาธิ (Mental Detoxification
& Relaxation) ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. วัดป่าสันติธรรม รัฐเวอร์จเี นีย The Sakya Phuntsok Ling,
the Tibetan Center in Silver Spring Maryland, Buddhist Meditation Center of Philadelphia.,
และ Vipassana meditation group of Pittsburg, Pennsylvania. พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นประธานกรรมการ
กองทุนธรรมรัตน์ (สร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา) โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ
วัดโสมมนัสสันตยาราม จังหวัดอุดรธานี มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณรทีเ่ รียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นประธานกองทุนส่งเสริมพระวิปสั สนาจารย์ “คุณแม่สมจิตต์ วสุรตั น์” มอบ
ทุนการศึกษาแก่พระวิปสั สนาจารย์ทงั้ ในและต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปดิ สอนวิปสั สนาแก่เจ้าหน้าที-่
พนักงาน สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ทีส่ ำ� นักงานใหญ่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทุก ๆ เดือน พ.ศ.
๒๕๕๐-ปัจจุบนั เป็นหัวหน้าโครงการธรรมสัญจร จัดปฏิบตั ธิ รรมนานาชาติภาคภาษาอังกฤษ ในวัดสังกัด
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ วัดไทยกรุง
วอชิงตันดี.ซี. พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๓ (สมัยที่ ๑๐) เป็นเลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พ.ศ.
๒๕๕๒ เป็นอาจารย์ประจ�ำสถาบัน Thai Institute of Healing Arts เมือง อาร์ลงิ ตัน มลรัฐเวอร์จเี นีย
สอนสมาธิ และสวดมนต์แบบเถรวาทแก่ชาวอเมริกนั พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
องค์สมาคมชาวพุทธนานาชาติแห่งสหรัฐอเมริกา (International Buddhist Association of America
IBAA) ประสบการณ์งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน พ.ศ. ๒๕๓๖-ปัจจุบนั ออกเผยแผ่ดงู าน
พระศาสนาทัง้ ในทวีปยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรัง่ เศส เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ สเปน โปรตุเกส ในทวีป
อเมริกาเหนือ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย เช่น รัสเซีย อินเดีย เนปาล
ศรีลงั กา มาเลเซีย จีน ญีป่ นุ่ เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม ลาว เขมร พม่า และอัฟริกาใต้ พ.ศ.
๒๕๔๒ ร่วมประชุมสภาศาสนาโลก (Parliament of the World’s Religions 1999) ทีเ่ มืองเคปทาวน์
ประเทศแอฟริกาใต้ (Cape Town South Africa) พ.ศ. ๒๕๔๔ ท�ำวิจยั พุทธศาสนาฝ่ายวัชรยาน (ทิเบต)
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นิกายกัก๊ ยิว (หมวกด�ำ) ที่ Tri-Ratna Buddhist Monastery, Siriguli , District of Darjeeling, West
Bengal, India พ.ศ. ๒๕๓๗-ปัจจุบัน เป็นบรรณาธิการ และผู้จัดท�ำหนังสือต่าง ๆ ของวัดไทยกรุง
วอชิงตัน ดี.ซี. และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๔๗
ร่วมประชุมสภาศาสนาโลก (Parliament of the World’s Religions 2004) ที่เมืองบาร์เซโลน่า
ประเทศสเปน พ.ศ. ๒๕๔๗ ร่วมจัดประชุมสัมมนาทางพระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศไทย อินเดีย
และสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เป็นกรรมการร่วมจัดประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่าง
ประเทศทัว่ โลก ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี. วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก และประเทศอินเดีย-เนปาล
นอกจากนี้ ท่านยังมีผลงานด้านการประพันธ์อีกหลายเล่ม อาทิเช่น พ.ศ.๒๕๕๐ หนังสือ “จาริกบุญ
แสวงธรรม สู ่ แ ดนพุ ท ธภู มิ ” คู ่ มื อ นมั ส การสั ง เวชนี ย สถานที่ ส� ำ คั ญ ในอิ น เดี ย -เนปาล พ.ศ.
๒๕๕๐หนังสือ “Walking on the Path of the Buddha” คู่มือท่องอินเดีย-เนปาลภาษาอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๕๐ หนังสือ “Buddhist Tradition & Thai Culture”(สมัชชาสงฆ์ไทยฯ) พ.ศ. ๒๕๕๐
หนังสือ “Basic Buddhist Practice” (สมัชชาสงฆ์ไทยฯ) พ.ศ. ๒๕๕๐ หนังสือ “ศรีลังกา แดน
พุทธศาสนา ๒,๓๐๐ ปี” พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือ “Basic Meditation Instruction & Practice พ.ศ.
๒๕๕๒ หนังสือ “พม่าแดนแห่งเจดีย์ทองค�ำ” ประเภทบทความต่าง ๆ “พระธรรมทูตในต่างแดน”
นิตยสารพุทธจักร (มจร.), “ไปอินเดียท�ำไม ท�ำไมต้องไปอินเดีย” หนังสือพิมพ์ไทยแอล.เอ, “สิกขิมดาร์จีลิ่ง แดนประทับใจ” วารสาร แสงธรรม, พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก เป็นต้น อีกทั้งมีผล
งานด้านการเผยแผ่ทางสถานีวิทยุ-โทรทัศน์-เว็ปไซต์ เช่น พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Internet) เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เจ้าของรายการ
“ธรรมธารา” ภาคอินเตอร์เน็ต พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแผ่ธรรมะ และข่าวสารข้อมูลทางเว็ปไซต์ของ
สมั ช ชาสงฆ์ ไ ทยในสหรั ฐ อเมริ ก า www.thaitemple.org, วั ด ไทยกรุ ง วอชิ ง ตั น ดี . ซี .
www.watthaidc.org, และเว็ปไซต์สว่ นตัว ที่ www.t-dhamma.org, www.thanat.iirt.net พ.ศ.
๒๕๕๐ เป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์ “ท่องธรรม” สถานีโทรทัศน์ TNN 2 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา ๗.๓๐ น.- ๐๘.๐๐ น. (ที่ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๕๑ รายการโทรทัศน์ “ธรรมส่องโลก” ออก
อากาศทางสถานีโทรทัศน์ NAT TV., Lao Champa TV. (ออกอากาศในสหรัฐอเมริกา) พ.ศ. ๒๕๕๓
รายการโทรทัศน์ “ข่าวสารจากพระธรรมทูตไทยในต่างแดน” ทางสถานีโทรทัศน์ WBTV (World
Buddhist Television) วัดยานนาวา เขตสาทร และ TBC (Thailand Buddhist Chanel) วัดพิชย
ญาติการาม กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดรายการวิทยุร่วมกับพระมหาคาวี ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัด
สะพานค�ำ จังหวัดสกลนคร ในรายการ “คนดีศรีสังคม” รายการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย”
รายการ “พุทธธรรมน�ำชีวิต” ทางสถานีวิทยุ ๙๐๙ จังหวัดสกลนคร
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด
อัตถจารี) ได้ให้การอุปถัมภ์บริจาคทรัพย์สนับสนุนกิจกรรมด้วยดีเสมอมา เช่น ๒๕๓๘-ปัจจุบนั เป็น
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กรรมการสอบคัดเลือก/พระวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านกิจการพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓
ท�ำวิจัยพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนิกายสุขาวดี (Pure Land) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วิทยาลัย
เหยียนกวง เมืองจงลี่ ไทเป ประเทศไต้หวัน (Buddhist Research Institute, Yuan Kuang
Buddhist College, Taiwan) พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประชุมที่องค์การสหประชาชาติ ในนามองค์กร ICDV
นับได้ว่า พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด อัตถจารี) เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมี
มติให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระโพธิคุณวิเทศ (พะยอม สุทสฺสโน)
อายุ ๕๐ พรรษา ๓๑

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ศาสนศาสตรบัณฑิต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ประธานสงฆ์วัดพุทธวิหาร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร เบอร์เลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เป็นพระเถระผูป้ ระกอบด้วยศีลาจารวัตรงดงาม มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใส รับภาระงานคณะสงฆ์
บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร เบอร์ลนิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท่านพระธรรมทูตอยูว่ ดั
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พุทธวิหาร กรุงเบอร์ลนิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากมาย สรุปได้
ดังนี้ เป็นประธานสงฆ์วดั พุทธวิหาร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเป็นผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสา
รามราชววรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ท่านเห็นความส�ำคัญของการศึกษาด้านสมาธิ เพราะ
สมาธิสามารถช่วยในการพัฒนาด้านจิตใจ ท่านจึงได้มงุ่ เน้นน�ำหลักการวิธปี ฏิบตั ใิ นด้านสมถภาวนาและ
วิปสั สนาภาวนา ไปเผยแผ่และสัง่ สอนให้ชาวประเทศเยอรมนีได้ประพฤติปฏิบตั ิ โดยการน�ำหลักธรรม
ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่นนั้ ท�ำให้มพี ทุ ธศาสนิกชนชาวเยอรมนีหนั มานับถือพระพุทธศาสนา
มากยิง่ ขึน้ นอกจากชาวต่างประเทศแล้วท่านก็ได้ชกั ชวนชาวไทยทีม่ าท�ำธุรกิจในประเทศเยอรมนี และ
นักศึกษาชาวไทยทีอ่ ยูใ่ นประเทศเยอรมนีได้มาประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา
เพือ่ จะได้มหี ลักธรรมประจ�ำใจในการด�ำรงชีวติ ในต่างแดนอย่างมีคณ
ุ ค่า และมีคณ
ุ ธรรมเพือ่ จะได้เป็นการ
เผยแผ่ให้นานาอารยประเทศได้รู้จักว่าคนไทยนั้นเป็นคนดีและมีคุณธรรมเป็นที่น่ายกย่องชมเชย
นอกจากนัน้ ท่านได้บำ� เพ็ญเพือ่ สาธารณประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร
ทีอ่ ยูใ่ นประเทศเยอรมนีได้ยดึ ถือปฏิบตั ใิ นหลักของพระธรรมวินยั เพือ่ เป็นพุทธบุตรขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพือ่ สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา และน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
เผยแพร่ให้ชาวไทยและชาวเยอรมนีได้ประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ จะได้เป็นบุคคลทีด่ ใี นสังคมต่อไป
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระโพธิคุณวิเทศ (พะยอม
สุทสฺสโน) ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา เช่น อุปถัมภ์งานพิธี
ประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย เป็นประจ�ำทุกปี เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมงานวิสาขบูชาโลก ด้วย
ดีเสมอมา
นับได้วา่ พระโพธิคณ
ุ วิเทศ (พะยอม สุทสฺสโน) เป็นมหาเถระทีไ่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ
ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูอรรถสารเมธี (จ�ำนง อติเมโธ)
อายุ ๗๕ พรรษา ๕๕

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พิเศษประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (พ.กศ.)
เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม
วัดวุฒาราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภาระงานคณะ
สงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากมาย สรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครอง พ.ศ. ๒๕๑๒
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ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับแต่ง
ตัง้ เป็นผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดวุฒาราม พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รบั พระบัญชาแต่งตัง้ เป็นผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดธาตุ
พระอารามหลวง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับแต่งตั้ง
เป็นเลขนุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ รองเจ้าคณะภาค
๙ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับแต่งตั้งเป็น
เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวุฒาราม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้
รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ด้านการศึกษาและการ
ศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ส�ำนัก
ศาสนศึกษาวัดวุฒาราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับ
แต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ส�ำนักศาสนศึกษาวัดธาตุ พระอารามหลวง
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา (แผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญ) วัดธาตุ พระอารามหลวง
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นพระปริยตั นิ เิ ทศ
ประจ�ำจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท�ำ
เอกสารเพือ่ เตรียมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิว์ ทิ ยา วัดธาตุ พระอาราม
หลวง พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านโนน
หนองวัด ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับแต่งตัง้ เป็นผู้แทน
แม่กองธรรมสนามหลวง ประจ�ำสนามสอบวัดธาตุ พระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน ได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานสนามสอบบาลีสนามหลวง สนามสอบวัดธาตุ พระอารามหลวง ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสนามสอบ
ธรรมสนามหลวง ประจ�ำสนามสอบวัดธาตุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ พระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นผูป้ ระสานงานการประชุมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาคณะสงฆ์การจัดการศึกษา
พระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี ณ วัดศรีนวล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นอกจากได้ต�ำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์แล้ว ท่านได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาสงเคราะห์ เพื่อ
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา อีกด้วย
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูอรรถสารเมธี (จ�ำนง
อติเมโธ) ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นประธานมูลนิธิ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นกรรมการระดมทุนในการด�ำเนิน
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การก่อสร้างอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นกรรมการระดมทุนในการด�ำเนินการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) บริจาคทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี เป็นกรรมการ
อุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถร) เป็น
กรรมการอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารหอฉัน “พระพิมลธรรม” เป็นกรรมการอุปถัมภ์การก่อสร้าง
อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เป็นกรรมการอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารรับรอง
“สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถร)” เป็นกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์โครงการ
บุญกุ้มข้าวใหญ่ โครงการบุญกฐินประจ�ำปี และโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต
สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ทเี่ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ด�ำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญา
ตรี-โท-เอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่ ให้พระภิกษุสามเณรได้ศกึ ษาพระไตรปฎิ ก
และวิชาการชัน้ สูงในมหาวิทยาลัย เพือ่ น�ำวิชาการศึกษาสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการน�ำหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่กับพุทธศาสนิกชนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
นับได้ว่า พระครูอรรถสารเมธี (จ�ำนง อติเมโธ) เป็นพระมหาเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่
อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Honorary Doctorate Degree
On Venerable Huba Zao Deng Dai
Vice President of the 9th Council of Buddhist Association of China
People’s Republic of China

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Studies 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. 2/2562
th
on 4 March, B.E. 2562 (C.E. 2019) had unanimously resolved that:
Venerable Huba Zao Deng Dai, forty-five years of age, was born on 12 June, 1974,
Ruili City, Dehong Prefecture, Yunnan Province, P.R. China. He was ordained as a novice
in Zhuang Zan Buddhist Monastery, Namkham City, Myanmar in 1987. He obtained a higher
ordination as a Bhikkhu in the Eastern Monastery, Ruili City, Yunnan Province, People’s
Republic of China in 1993. After receiving ordination, he was introduced to study Buddhist
Manuscripts at the teaching centers as Nangan Zhuang Primary School, Namkham, Myanmar
in1981-1987. He has further studied at Mandalay Buddhist College, Mandalay, Myanmar
and obtained a Junior College Degree in Buddhism in 1996.
He teaches Buddhist education and culture to students during summer holiday. He
also provides scholarship to his Monastery as Western Buddhist Monastery in Ruili City and
gives public Dhamma talk in Shan State, Union of Myanmar and China on the some occasion.
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He has served as Vice President of Buddhist Association of Ruili City since 2002,
Executive Director of the 5th Council of Buddhist Association of Dehong Prefecture from
2001 to 2008, Vice President of the 6th Council of Buddhist Association of Dehong Prefecture,
from 2008 to 2016, member of the 10th CPPCC Committee of Yunnan Province in 2012 the
standing director of the 6th Council of Buddhist Association of Yunnan Province, from 2004
to 2015, as a member of the 12th CPPCC Committee of Dehong Prefecture in 2018 and as
a member of the 11th CPPCC Committee of Yunnan Province from 2013 to 2018.
He has invited to attend in the various international conferences, seminars in local
and overseas such as Singapore, Malaysia, Indonesia, China, Tibet, Australia, Cambodia,
Laos, Vietnam and India and so on. He has also appointed as the Vice President of the
9th Council of Buddhist Association of China from 2015 to present, He has been appointed
as the president of the 7th Council of Buddhist Association of Dehong Prefecture, from 2016
to present, and Vice President of the 7th Council of Buddhist Association of Yunnan Province
from 2015 to present.
Venerable was also conferred upon the titles of Saddhammajotikadhaja and
Maha Saddhammajotikadhaja by the Government of the Public of the Union of Myanmar,
respectively for his relentless effort and accomplishments for the propagation of Buddhism.
Venerable keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness,
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For
the time being, he is appointed as the Chief abbot of the Western Buddhist Monastery in
Ruili City, China.
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Venerable
Huba Zao Deng Dai is regarded as the Buddhist monk who offers happiness, welfare and
benefits to his country and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor.
Accordingly, the Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous
resolution to confer an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies on him.

Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Venerable Dr. Jing Yin
the Incumbent Abbot of Po Lin Monastery, Hong Kong
People’s Republic of China

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Studies 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. 2/2562
on 4th March, B.E. 2562 (C.E. 2019) had unanimously resolved that:
Venerable Dr. Jing Yin, fifty-six years of age, was born on 22 Aug, 1963, Jiangsu
Province in China. He studied in High School of Taixing, Jiangsu Province in 1979 - 1982,
Sangha Training Course of Xixiashan, Nanjing, Jiangsu Province in 1982-1983, Mahayana
Buddhism Studies at the Buddhist Academy of China in 1984-1986, Pali and Theravada
Buddhist Studies at Vidyalankara Pirivena, Sri Lanka in 1986-1988, Pali and Theravada
Buddhist Studies at Pali University, Sri Lanka in 1988-1991, Advanced Certificate, the
Department of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka in 1990, M.A.,
Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka in
1991, M.Phil., Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya,
Sri Lanka in 1992 – 1994, Ph.D. research student at School of Oriental and African Studies,
University of London in 1995 – 2001.
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He authored the books such as The Guidance and Exegesis of the Sutra of Sixth
Patriarch, The Guidance and Exegesis of the Diamond Sutra and Heart Sutra, The Guidance
and Exegesis of the Three Sutras of the Pure-Land School, etc., and published several research
papers in PLoS One, Soc Cogn Affect Neurosci and so on, and more than 200 various papers
in different academic journals. The Guidance and Exegesis of the Sutra of Sixth Patriarch,
Beijing: Zhonghu Book Company, 2013, The Guidance and Exegesis of the Diamond Sutra
and Heart Sutra, Beijing: Zhonghu Book Company, 2013, The Guidance and Exegesis of
the Three Sutras of the Pure-Land School, Hong Kong: Chung Hwa Book Co., 2013, Dharma
is the Solution, Hong Kong: Cosmos Books, 2012, The Calmness in Adversity, Cosmos
Books, 2010, (Zhonghu Book Company, 2011), Patience and Effort, Cosmos Books, 2009,
(Zhonghu Book Company, 2011), Three Pointless Questions, Tianya Publishing House,
2009, Magical Rat Aoao, Tianya Publishing House, 2009, Fighting for Water, Tianya
Publishing House, 2009, The Modern Application of the Buddha’s Wisdom, Cosmos Books,
2008, (Guangxi Normal University Press, 2009), Heart Sutra Pillar, Cosmos Books, 2007
Filial Piety Concept of Buddhism, Tung Lin Kok Yuen, 2007, 《愚子心耕》 Tung Lin Kok
Yuen, 2006, A Flash of Thought, Hong Kong: The Commercial Press, 2005, (Beijing: The
Commercial Press, 2010), Self-sacrifice, Hong Kong: The Commercial Press, 2004, (Beijing:
The Commercial Press, 2010), The Gate of Happiness, Hong Kong: The Commercial Press,
2005, (Beijing: The Commercial Press, 2010), The Effect and the Cause, Hong Kong: The
Commercial Press, 2004, (Beijing: The Commercial Press, 2010), 《隨緣自在》, Tung Lin
Kok Yuen, 2006, Defilements Convert into Bodhi, China Religions Culture Publisher, 2004
To Turn Hostility into Friendship, China Religions Culture Publisher, 2004, The Modern
Significance of the Five Precepts, Vol. I, II & III, Hong Kong: Tung Lin Kok Yuen, 2002-04
Buddhist Textbook, Vol. II, (English edition, UK secondary school textbooks), (London:
Science, 2001), Buddhist Textbook, Vol. I, (English edition, UK primary school textbooks),
(London: Science, 2000), Punctuation Collating of the Baizhang Monastic Rules, Beijing:
The Chinese Overseas Publishing House, 1998.
He is currently professor and doctoral supervisor of Nanjing University, director of
Centre of Buddhist Studies of Chu Hai College of Higher Education, the executive director
of the Institute of Buddhist Culture of China, honorary director of the Buddhist Association
of China, and expert of Hong Kong Council for Accreditation of Academic and Vocational
Qualifications.
He is appointed an editor Chief Planner,《三合一十全人格教育系列兒童繪本》,
Sun Ya, 2009, Editor, Qian Long Tripitaka, (Typographical corrected version), Chinese
Bookstore, 2009, Chief Editor, Dunhuang Spiritual Journey, Hong Kong: The Commercial
Press, 2004 (Beijing: The Commercial Press, 2010), Editor,《佛教與人生叢書》, The
University of Hong Kong, 2003, Chief Planner & Chief Editor, Buddhist Textbook for UK
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Elementary School (English edition) (1st and 2nd of the full set of four volumes have published,
London, 2001), (the textbook has been used in more than 4000 primary and secondary schools
in UK), Associate Editor, Tripitaka with Simple Punctuations, Beijing: Oversea Chinese
publishing company of China, 1998. He has attended various international conference,
seminars in Singapore, Malaysia, Indonesia, China, Australia, UK, Cambodia, Laos, Vietnam
and India and so on.
Venerable keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness,
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For
the time being, he is appointed as the Chief Abbot of Po Lin Monastery, Hong Kong, People’s
Republic of China.
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Venerable
Dr. Jing Yin is regarded as the Buddhist monk who offers happiness, welfare and benefits
to his country and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly,
the Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer
an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies on him.

Given on 26th May, B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Venerable Chulhwan Yeo (Ji Hyun)
Chief Abbot of the Kwaneumsa Temple, Busan Metropolitan City
The Republic of Korea

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Studies at the convocation ceremony held at the 48th Birthday
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2562
th
on 4 March, B.E. 2562 (C.E. 2019) had unanimously resolved that:
Venerable Chulhwan Yeo (Ji Hyun), sixty-six years of age, was born on 12th February,
1953, South Korea. He obtained a Samanera ordination under the Master Bosung at Haeinsa
Temple on 15th July, 1975. He received as a higher ordination (Bhikkhu) and Boddhisatva
ordination under the Master Sekam at Ssangyesa Temple on 5th March, 1977. After receiving
ordination, he was introduced to study Buddhist Manuscripts and graduated from Haein
Sangha College on 15th January, 1979 and Sangha Vinaya Graduate School on 15th January,
1980.
He was appointed as the head of Busan Gwaneumsa Temple, Hwanhee Convalescent
Hospital and Du Song Social Welfare Center, Director of Haeinsa Temple library & Dean
of Haeinsa Sangha College from 1986 to 1988, Professor at Donggook Buddhist Chonbup
College in 1989, as Dean of Vinaya Graduate School of Jogye Order in March, 1989. And
he became the transmitting preceptor of Jogye Order, in May, 1989, also appointed as
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Examination Committee of Jogye Order from 2000 to 2018 and as unitary alters committee
of Jogye Order in November, 2009.
He has served as the Head of Dusong Social Community Welfare Center from 1995
to 2007, CEO of Social Foundation, Nulgipunmaum (present) in March, 1998, police monk
of Saha police station in Busan Metropolitan city, Board president of Kwanum Seonhaeng
scholarship association in November, 2002, Korean Buddhist Children leader's association
from 2005 to 2010, Board president of Dongryeon cooperation from November, 2005 to
2009, the Head of Hwanhee Senior Care Center in June, 2008, President of the whole nation
Buddhist hospice association, Head of Dusong Social Community Welfare Center from 1995
to 2007, President of the whole nation Buddhist hospice association from 2009 to 2013,
Board President of holy cultural treasure asserts in January, 2013 and Head of the Kwanumsa
Temple of assembly in September, 2016.
He was offered award such as Citation plaque for running novice education center
for Sangha education development by president of Jogye Order in December, 2008,
achievement Awards for children propagation, scholarship business by president of Jogye
Order in November, 2009, achievement plaque for children propagation by cooperation
Dongryeon in December, 2009, award certificate for children propagation by head of
propagation of Jogye Order in June, 2011, award certificate for social welfare facilities
service upgrade by the Minister of Health and Welfare in September, 2011, award certificate
for children and youth propagation center by head of propagation of Jogye Order in May,
2011, Grand Prize at Lotus Lantern festival on the occasion of the Buddha’s birth day by
celebrating committee On 17th July, 2012.
Furthermore, he was conferred Participation prize for social welfare programme
part-hospice by juridical foundation by Cheongho Buddhist Cultural center in February,
2012, Citation plaque for advancement of regional society welfare by head of propagation
of Jogye Order in Oct, 2014, award certificate for advancement of regional society welfare
by the Minister of Health and Welfare in November, 2017 and Haein Sangha prize for
propagating vitalization of Busan region by Haein Sangha College all alumnus association
in November, 2018.
He has authored a book such as “A Study on the Theoretical Background and
Activation Plan of Hospice, Mooryangsu Press, White Lotus Flower of Pure Land, in 2013”,
“An Essay Collection for the Spread of Buddhism, Hanyeongmunhwasa Press, Hwanheejeong,
Letters of always happy village, in 2014”, “A History of Background in the Establishment
of the Elderly Welfare Hospital Path with together happiness, Malgeunsori Malgeunnara
Press, in 2017”, “Report on the 20th Anniversary of Volunteer work for the Sufferers,
Malgeunsori Malgeunnara Press, in 2018”.
Venerable keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness,
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For
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the time being, he is appointed as the Chief Abbot of the Kwaneumsa Temple 33-79 Beongil,
Jeseokro, Saha-Gu, Busan Metropolitan City, Republic of Korea.
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Venerable
Chulhwan Yeo (Ji Hyun) is regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare
and benefits to his country and the entire world. He also deserves the kind of praise and
honor. Accordingly, the Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous
resolution to confer an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies on him.

Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Most Venerable Thich Thanh Nhieu
Standing Vice-President of Central Executive Council of
National Vietnam Buddhist Sangha
Socialist Republic of Vietnam

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Studies at the convocation ceremony held at the 48th Birthday
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidya
laya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2562
th
on 4 March, B.E. 2562 (C.E. 2019) had unanimously resolved that:
Most Venerable Thich Thanh Nhieu, sixty-seven years age, was born on 24th
September 1952 in Nam Tien sub-district, Nam Truc district, Nam Dinh Province, Socialist
Republic of Vietnam. He completed B.A. in Philosophy in 2002, M.A. and Ph.D. in Religious
Studies from University of Social Science and Humanity, Vietnam National University,
Hanoi in 2011 and 2016, respectively. He has been promoting and supporting the Buddhist
education. He has authored and compiled many Buddhist books such as Charitable activities
and social support functions of Buddhism, The superiority of the unification of Vietnamese
Buddhism, The Influences of Vietnamese Buddhism on the moral culture of the present
Hanoi Capital people, Discussing on preserving and promoting the Truc Lam Zen sect of
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Tran in the current Vietnamese social life, The Respond of Vietnam Buddhism in the task
of avoid HIV and AIDS, counseling, care and support people who are effected and infected
by HIV in the community, Buddhism in the era of AIDS etc. Most Venerable has given
lectures and participated in various seminars and conferences both in the Socialist Republic
of Vietnam and abroad. At present, he has been in different positions such as Committee
member of the Central Committee of Vietnam Fatherland Fund, Vice director of the Central
Sangha Affairs Department of NVBS, Administrative governor of Sangha Administration
of Nghe An and Lai Chau provinces, President of National Organizing Committee of UNDV
2014 in Vietnam and Standing Vice-president of the Central Executive Council of National
Vietnam Buddhist Sangha. He is considered the highest and most respected level of a qualified
Dhamma preacher and is very experienced in teaching Buddhism. He has also organized
various Buddhist activities such as Dhamma Talks, Celebration of Buddhist Festivals, etc.
Most Venerable Thich Thanh Nhieu keeps strict discipline and upright conducts. His
kindness, compassion, generosity and righteousness win him great respect from the Buddhist
circles all over the world. At present, he has been the Standing Vice President of National
Vietnam Buddhist Sangha’s Executive Council, Socialist Republic of Vietnam.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above, the Most
Venerable Thich Thanh Nhieu is regarded as the Buddhist monk who produces innumerable
welfares and benefits for his country and the world and he deserved the praise and salutation.
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer
an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies on him.

Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
อายุ ๕๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย มีประสบการณ์และผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ เป็นปลัดอ�ำเภอ
ผูเ้ ป็นหัวหน้าประจ�ำกิง่ อ�ำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสิงห์บรุ ี เป็น
เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทา
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สาธารณภัย เป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และเป็น
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกียรติคุณที่ได้รับ เช่น ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกจากส�ำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ
จากส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นทีป่ รึกษารองอธิการบดีวทิ ยาเขต
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาให้กับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
นับได้วา่ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม
อายุ ๗๘ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมต้น โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปริญญาตรี (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
M.S. (statisties) University of Tennessee, U.S.A.
ปริญญาเอก (ประชากรและพัฒนา) NIDA
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ได้บำ� เพ็ญคุณประโยชน์
ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสังคมเป็นอเนกประการ ปัจจุบันเป็นข้าราชการบ�ำนาญ มี
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ประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ได้เป็นรองศาสตราจารย์ประจ�ำสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประธาน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานา
ชาติ) ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย)
อาจารย์หลักสูตรหลักวิทยาลัยการทัพบก กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจยั
ประชากรสังคม (หลักสูตรไทย) กรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) งานระดับชาติ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ขอ้ มูลเพือ่ พัฒนาวัคซีนเอดส์ ทีป่ รึกษาองค์การ
อนามัยโลกเพื่อติดตามงานวิจัยที่ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลกที่ประเทศพม่า ท�ำวิจัยเรื่องต่าง
ๆ ทางด้านประชากร สังคม สุขภาพอนามัยและเอสไอวี/เอดส์ จัดการอบรมระดับชาติและนานาชาติ
เรื่องการติดตามและประเมินผล โครงการประชากร สุขภาพ อนามัยและเอสไอวี/เอดส์ งานด้าน
สาธารณะสังเคราะห์ ท่านบริจาคเงินจ�ำนวน ๑ ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร เกียรติคุณที่ได้รับ เช่น ได้รับเข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย นั้ น รองศาสตราจารย์
ดร.อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม บริจาคเงินจ�ำนวน ๑๒ ล้านบาท เพื่อสร้างกุฏิเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬา
ลงกรณราชูทิศ อีกทั้งได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่
อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา
อายุ ๗๕ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา พธ.บ.(ครุศาสตร์) M.Sc. (Anthropology), India
M.A. (Anthropology), Ph.D. (Anthropology) U.S.A.
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นภาคี
สมาชิกส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา สาขาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นทีมบรรณาธิการหนังสือ รายงานสุขภาพคนไทย ของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รับผิดชอบเขียนบทความเรื่องเด่นประจ�ำฉบับ มีประสบการณ์
ในการท�ำงานดังนี้ เป็นกรรมการประเมินผล ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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เป็ น ที ม บรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ รายงานสุ ข ภาพคนไทย ของสถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการประสานงาน สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั เป็นต้น ท่านได้เป็นพุทธศาสนิกชน
และเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ครอบครัวและบุคคลรอบข้าง ประพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ่ นศีลธรรมอันดีงาม
เอาใจใส่ตอ่ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนา และตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีจิต
สาธารณะ เป็นผูป้ ระกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟือ้
เผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน จากการ
ปฏิบตั ติ นดังกล่าว จึงได้รบั เกียรติคณ
ุ เช่น ได้รบั รางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งต�ำรา
Best Treatise Award, Mahidol University ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการที่ได้รับการอ้างอิง
สูงสุด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ได้รบั รางวัลอาจารย์
ดีเด่น สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย
โพธิสิตา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๒ เคยได้รบั ทุนการศึกษา จาก
The Asia Foundation ผ่านทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อศึกษาระดับ
ปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย เดลี ประเทศอินเดีย และเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย มีผลงานวิจยั เรือ่ ง มหาวิทยาลัยสงฆ์กบั สังคมไทย ทีน่ ำ� มาเป็นรายวิชาให้ศกึ ษา
ในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
นับได้วา่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสติ า เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

41

ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ บ�ำรุง สุขพรรณ์
อายุ ๗๕ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วารสารศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยทุนสหประชาติ ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็น
ข้าราชการบ�ำนาญ รองศาสตราจารย์ระดับ ๙ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ในการท�ำงาน สรุปได้ดังนี้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเสริมศึกษาและบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๔ สมัย บริหารงานและ
จัดการฝึกอบรมมุ่งผลงานเป็นส�ำคัญ โดยยึดหลักว่า “ผลงานก้าวหน้า พัฒนามวลชน ก้าวไกลเสริม
ศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อมวลชน” ท่านเป็นนักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน ได้น�ำหลัก
การทางการสื่อสารมาพัฒนาส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนา เพราะท่านเห็นว่าการสื่อสารสามารถน�ำ
มาประยุกต์ใช้เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญแพร่หลายได้ง่ายกว่าการสอนแบบเดิม ๆ การน�ำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ ทางโทรทัศน์ เป็นการเผยแพร่ให้
พุทธศาสนิกชนได้รบั รูไ้ ด้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วกว่าการทีพ่ ระภิกษุได้เทศนาสัง่ สอนตามสถาน
ที่ต่าง ๆ จึงถือว่าท่านได้ท�ำคุณประโยชน์ในด้านการสื่อสารให้กับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
นอกจากนั้นท่านยังเป็นวิทยากร เป็นผู้จัดโครงการถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการเป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย โดยการอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๕๙ ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ ดังนี้ พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎ
ไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นนักบริหารดีเด่นประเภทข้าราชการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม จากมูลนิธพิ ฒ
ั นาสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รบั เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “เพชรสยาม” จาก
มหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น ราชภั ฏ จั น ทรเกษม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รเป็ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาส ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รบั โล่เกียรติคณ
ุ
และประกาศนียบัตรผู้ท�ำคุณประโยชน์ดีเด่น จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับ
พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้น ๒ จากสภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ
จากสมาคมเสริ ม ศึ ก ษาสั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร
ประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศการตั้งชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ บริเวณชื่อ “ลานโพ” พ.ศ.
๒๕๔๘ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของจังหวัดชัยนาท ในฐานะด�ำรงตน “ครองตน
ครองคน ครองงาน” นักบริหารดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยนาท
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์บำ� รุง สุขพรรณ์
ได้เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นกรรมการยกร่างหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการพิจารณาการ
เสนอขอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้เสนอขอต�ำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ และท่านได้บริจาคเงินค่าภัตตาหารแก่นิสิต และสนับสนุนกิจการงานของ
มหาวิทยาลัย บริจาคเงินทุนมูลนิิธิ จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ มูลนิธิ เสฐียร พันธรังสี และมูลนิธิ
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา
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นับได้ว่า รองศาสตราจารย์บ�ำรุง สุขพรรณ์ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ
ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ เพื่อประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์
อายุ ๗๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี B.A. (Hons) in psychology
ค.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว, Visiting Scholar
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง
ที่รองศาสตราจารย์ระดับ ๙ และกรรมการประจ�ำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยา มีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ (๑) เขียนต�ำราทางวิชาการ มีหนังสือหลายเล่ม
คือ จิตวิทยาทัว่ ไป ชีวภาพพืน้ ฐานชีวภาพพฤติกรรม จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
ร่วมสมัย (๒) อาจารย์ประจ�ำแผนกจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๓) รองศาสตราจารย์ประจ�ำ
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ภาคจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๔) กรรมการประจ�ำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นกรรมการใน
กิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุม้ ครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา
จัดการศาสนสมบัติ รวมทั้งบุคลากรทางศาสนา ด้านการเผยแผ่ เป็นกรรมการติดตามคณะเพื่อ
ขับเคลือ่ นโครงการหมูบ่ า้ นศีล ๕ ตามจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย ด้านสาธารณูปการและสาธารณ
สงเคราะห์ เป็นกรรมการส่งเสริมด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์วดั ศรีบญ
ุ เรือง บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ไพบูลย์
เทวรักษ์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ถวายความอุปถัมภ์
ด้านค่าภัตตาหารในโครงการปฏิบตั วิ ปิ สั นากัมมัฏฐาน ของพระนิสติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน และเป็นอาจารย์พิเศษถวายความรู้แด่
พระนิสิตและนิสิตของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
นับได้วา่ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์ ได้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การ
ยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
ให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสนิท ไชวงศ์คต
อายุ ๗๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พุทธศาสตรบัณฑิต, Master of Education (Educational Administration)
Advanced English Certificate, Mini MPA
ประกาศนียบัตรหลักสูตรเพื่อความมั่งคงของชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย
เป็นบุคคลผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ
ท�ำคุณประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั เป็นข้าราชการบ�ำนาญ
ท่านมีผลงานและประสบการณ์ในการท�ำงาน สรุปได้ดงั นี้ เป็นรองประธานคณะกรรมการบาลีอดุ มศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ประจ�ำและอาจารย์พเิ ศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
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ลงกรณราชวิทยาลัย ๒๖ ปี ประธานคณะกรรมการการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
มหิดล ผูอ้ ำ� นวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผูอ้ ำ� นวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีป่ รึกษาอธิการบดีดา้ นการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๖ ปี ทีป่ รึกษาสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย ทีป่ รึกษาพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
มหิดล ๑๕ ปี กรรมการและเลขานุการมูลนิธมิ หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๙ ปี กรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการผูท้ รงคุณวุฒสิ ภาวิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพุทธโฆส กรรมการมูลนิธจิ ำ� นงค์
ทองประเสริฐ ทีป่ รึกษามูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่ กรรมการมูลนิธมิ หาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแ้ ทนราษฎร ทีป่ รึกษา
ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกสภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทีป่ รึกษามูลนิธเิ ปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย กรรมการและผูจ้ ดั การ
มูลนิธโิ รงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาชิกสภาองค์กร
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ท่านได้อทุ ศิ ร่างกายและสติปญ
ั ญาในการท�ำงานเพือ่ พระพุทธศาสนา
เป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ครอบครับและบุคคลรอบข้าง ประพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ่ น
ศีลธรรมอันดีงาม เอาใจใส่ตอ่ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ต้องชอบธรรมตามหลัก
ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา และตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มี
จิตสาธารณะ เป็นผูป้ ระกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟือ้
เผือ่ แผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ ส่วนตัวและชีวติ การท�ำงาน
จากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการท�ำให้ได้รบั เกียรติคณ
ุ ดังนี้ พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิง่ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิง่ ตริ
ตราภรณ์ชา้ งเผือก พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิง่ ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิง่ ทวีตยิ าภรณ์ชา้ งเผือก พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รบั
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รบั เข็มเกียรติคณ
ุ ทองค�ำ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รบั เข็มเกียรติคณ
ุ ตรามหาวิทยาลัยมหิดล
ในฐานะผูป้ ฏิบตั ริ าชการด้วยดีและเป็นประโยชน์ตอ่ ทางราชการครบ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รบั โล่รางวัล
บุคคลตัวอย่างแห่งปี สาขาบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและหนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดรับเหรียญสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ในฐานะผูบ้ ำ� เพ็ญประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อเนือ่ งมาเป็นเวลายาวนาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รบั รางวัล
พุทธคุณปู การกาญจนเกียรติคณ
ุ ผูท้ ำ� คุณประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนา สภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้รบั โล่รางวัลกาญจนเกียรติคณ
ุ “ครูดี ศรี พอ.มจร” โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัย
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับโล่รางวัลคนดีศรีพุทธศาสตร์ คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รบั เสาเสมาธรรมจักร ผูท้ ำ� คุณประโยชน์ตอ่
พระพุทธศาสนา ด้านสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รบั รางวัลจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ สาขา
วิชาภาษาไทย ด้านวรรณกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับหนังสือขอบคุณและชมเชยจากนายกรัฐมนตรี
(นายชวน หลีกภัย) ในฐานะผูบ้ ริจาคเงินประจ�ำต�ำแหน่งให้รฐั บาล เป็นเวลา ๙ เดือน ในช่วงทีร่ ฐั บาล
ประสบปัญหาด้านงบประมาณ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสนิท ไชยวงศ์คต ได้เป็นอาจารย์
พิเศษของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเวลา ๒๖ ปี เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การก�ำกับนโยบายและแผนพัฒนา เป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒปิ ระจ�ำคณะพุทธศาสตร์ เป็นกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบเกีย่ ว
กับการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้บริจาคเงินค่าภัตตาหาร
แก่นสิ ติ และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่ นายสนิท ไชยวงศ์คต เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่อง
เชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

49

ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ
อายุ ๕๘ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการทางด้านธุรกิจและทางด้านกฎหมาย
เป็นอย่างดี ได้บ�ำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสังคมเป็นอเนกประการ
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยในอดีตเคยปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลืองานในหลายแห่งประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนกุ่ม มิตรภาพที่ ๒๑๐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธาน กต.ตร.
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สน.หัวหมาก กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๔ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานต�ำรวจ สภ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษามูลนิธิพรหมสถานสงเคราะห์สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา อาสาสมัครมูลนิธแิ พทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อาจารย์
พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาโท และมีความเชีย่ วชาญในการพิจารณาตรวจสอบเครือ่ งมือวิจยั
การบรรยายพิเศษด้านการบริหารธุรกิจอีกด้วย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ ได้เป็นผู้บรรยายพิเศษในส่วนของหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกทั้งได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่
อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายอภิชาติ เจนสถิตวงศ์
อายุ ๗๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาตอนต้น
เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทางด้านการบริหารจัดการทางด้านธุรกิจ ได้บำ� เพ็ญคุณประโยชน์
ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสังคมเป็นอเนกประการ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง เป็นประธาน
กรรมการ บริษัท พี.ซี.ไอ. คอนกรีตอุตสาหกรรม จ�ำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ส.อภิชาติ
อุตสาหกรรม จ�ำกัด ประธานกรรมการ บริษทั พี.ซี.ไอ.อุตสาหกรรมกระดาษ จ�ำกัด ประธานกรรมการ
บริษัท พี.ซี.ไอ.เปเปอร์ จ�ำกัด ประธานกรรมการ บริษัท พี.ซี.ไอ.อินชัวรันซ์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษทั พี.ซี.ไอ.กรุป๊ จ�ำกัด โดยในอดีตได้เคยช่วยเหลืองานในส่วนงานต่าง ๆ อาทิ
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เช่น ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๔๒ กรรมการหอการค้าไทย-จีน ผู้ตรวจสอบสมาคม
แต้จิ๋วแห่งประเทศไทย อุปนายกสมาคมเก๊กเอี้ยแห่งประเทศไทย ประธานกิตติมศักดิ์สหสมาคม
ตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ
ไกรสิทธิการกุศล นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน นายกกิตติมศักดิ์และกรรมการ
อาวุโส สมาคมไทยค้ากระดาษและสมุด นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิเม่งซิ่วเซียงตึ้ง อุปนายกสมาคมเจี่ย
ตระกูลอนุสรณ์ ประธานมูลนิธิเจนสถิตวงศ์ และได้ช่วยบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมจนถึงขั้นได้รับ
โปรดเกล้าพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนัน้ นายอภิชาติ เจนสถิตวงศ์
ได้ส่งเสริมเพิ่มทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณรให้มีโอกาสศึกษาต่อให้ระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกทั้งได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เสมอมา
นับได้ว่า นายอภิชาติ เจนสถิตวงศ์ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพือ่
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวเพ็ญศรี จารุวัฒนะ
อายุ ๘๓ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกการช่างอะคริลิค
โรงเรียมเอี่ยมละออ
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล มีประสบการณ์และผลงานมากมาย สรุปได้
ดังนี้ เป็นนักบริหารสถานศึกษา เป็นนักมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นนักวางแผนงาน และท�ำงานได้ตาม
ระยะเวลาก�ำหนด เป็นผู้ส่งเสริมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแก่ชุมชน เป็นวิทยากรร่วม
ค่ายพุทธบุตร วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอ
เพียงแก่ชุมชน เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมมอบเกียรติบัตร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในวัน
ภาษาไทย สัปดาห์ห้องสมุด วันแม่ นักกีฬาว่ายน�้ำ และแข่งขันโรบอท สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นผูใ้ ห้การ
สนับสนุนกิจกรรม มอบรางวัลเหรียญทอง สอบการแข่งขันรายกาย ASMO THAI ทัง้ วิชาวิทยาศาสตร์
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และคณิตศาสตร์ เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นประจ�ำทุกปี เป็นคณะกรรมการ
จัดกิจกรรมวัดพ่อแห่งชาติ เป็นประจ�ำทุกปี น�ำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันส�ำคัญของชาติ
ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นผู้บริจาคเงินเพื่อปฎิสังขรณ์ถาวรวัตถุวัดโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
จ�ำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาท) เป็นผู้บริจาคเงินเพื่อสร้างถาวรวัตถุวัดดอนจั่น จังหวัด
เชียงใหม่ จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) เป็นผู้บริจาคเงินเพื่อสร้างถาวรวัตถุวัดบาง
ดาน จังหวัดสงขลา จ�ำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) เป็นผู้บริจาคเงินเพื่อสร้างถาวรวัตถุ
วัดเลา ถนนพระราม ๒ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท) เป็นผู้บริจาค
เงินเพื่อปฎิสังขรณ์ถาวรวัตถุวัดชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท)
เป็นผู้บริจาคเงินเพื่อสร้างถาวรวัตถุวัดหนองปลิง จังหวัดก�ำแพงเพชร จ�ำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านบาท) ด้วยผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์และคุณความดีเป็นทีป่ รากฏ จึงท�ำให้เกียรติคณ
ุ เช่น มูลนิธิ
ธารน�้ำใจ ได้พิจารณายกย่องและเชิดชูเกียรติให้รางวัลเกียรติคุณ สัญญาธรรมศักดิ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญาธรรมศักดิ์ โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล เพื่อเชิดชูเกียรติเป็น
สถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ
สวนจิตรลดา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวเพ็ญศรี จารุวัฒนะ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเจ้าภาพ
สร้างกุฎิวิปัสสนากัมมัฏฐาน และมอบเงินให้ วิทยาเขตหนองคาย จ�ำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สี่ล้านบาท) พ.ศ. ๒๕๕๘ มอบทุนการศึกษาแก่พระนิสิต จ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท)
พ.ศ. ๒๕๖๐ มอบทุนการศึกษาแก่พระนิสิต จ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท) พ.ศ. ๒๕๖๐
บริจาคเงินทุนก่อตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น�้ำปานะ แก่พระนิสิต เข้า
ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน วิทยาเขตหนองคาย เป็นประจ�ำทุกปี เป็นคณะกรรมการด�ำเนินงานท�ำบุญ
ถวายเทียน ๙ วัด วิทยาเขตหนองคาย เป็นประจ�ำทุกปี เป็นผูส้ นับสนุนกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้านกายภาพ (ปรับภูมิทัศน์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
นับได้วา่ นางสาวเพ็ญศรี จารุวฒ
ั นะ เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาชาวิชาการพัฒนาสังคม เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางพรทิพย์ โรจตระการ
อายุ ๘๓ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรการสอนวิปัสสนาภาวนา
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็น
กรรมการบริษทั กาญจนลาภ จ�ำกัด เป็นทีป่ รึกษา บริษทั สยามภัณฑ์กรุป๊ จ�ำกัด ท่านมีประสบการณ์
และผลงานมากมาย พอสรุปได้ดังนี้ เป็นหัวหน้าฝ่ายการเงิน บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษา
ฝ่ายการตลาดให้ บมจ.สยามภัณฑ์กรุป๊ เป็นอาจารย์พเิ ศษสอนวิปสั สนากรรมฐานโครงการท�ำความ
ดีถวายในหลวงที่โรงเรียนวัดสุเมธ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านได้เสียสละทุนทรัพย์เพื่อเป็น
กองบุญในโอกาสต่าง ๆ เช่น เป็นประธานทอดกฐินพระราชทานบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ
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ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร บริจาคเงินซื้อที่ดินถวายวัดจากแดง บริจาคเงินซื้อที่ดินถวายวัด
พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานสร้างธรรมศาลา วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็น
ประธานสร้างพระอุโบสถวัดดอยพระเกิ๊ด ร่วมสร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมท�ำนุบ�ำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี วัดพิชยญาติการาม มอบทุนการศึกษาประจ�ำปี
ให้กบั โรงเรียนวัดสุเมธ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษาประจ�ำปีให้กบั โรงเรียนห้วงเปา
จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาประจ�ำปีให้กบั บุตรธิดาของพนักงานบริษทั สยามภัณฑ์กรุป๊ จ�ำกัด
สร้างโรงเรียนวัดบางนางบุญ ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
สภากาชาดไทย เป็นผู้อุปถัมภ์บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นผู้อุปถัมภ์บริจาคเงินให้โรงพยาบาลมหาราช ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
วัดบรมสถล เป็นต้น ท่านได้เป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวและบุคคล
รอบข้าง ประพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ่ นศีลธรรมอันดีงาม เอาใจใส่ตอ่ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
และแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา และตามหลักกฎหมาย
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม
เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคม
ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน ท่านได้ทุ่มเทจิตใจในการปฏิบัติธรรมจนมีความรู้ความ
สามารถในด้านการปฏิบัติธรรมเป็นที่ประจักษ์ ได้รับความยกย่องจากพระพรหมมงคล แต่งตั้งให้
เป็นวิปัสสนาจารย์ชั่วคราว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน อีกทั้งได้เป็นผู้ถวายความรู้ด้านการสอน
วิปัสสนากรรมฐานที่วัดศิริเสาธง ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน เป็นผู้บรรยายพิเศษ
เกีย่ วกับวิปสั สนากรรมฐาน ทีว่ ดั มหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ เป็นผูบ้ รรยายพิเศษเรือ่ งศีล ๕ ในการแจก
ทุนการศึกษาของมูลนิธิโรจตระการ เป็นต้น จากผลงานดังกล่าวจึงได้รับรางวัลเกียรติคุณ เช่น
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ศาสนาและประชาชน ณ มณฑลพิธีโรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ในฐานะแม่ดเี ด่นประจ�ำปี ๒๕๕๗ ได้รบั รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประจ�ำปี ๒๕๖๑
ได้รบั โล่เชิดชูเกียรติผทู้ ำ� คุณประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนา ประเภทผูป้ ระกอบอาชีพทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นต้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางพรทิพย์ โรจตระการ ได้ส่ง
เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น บริจาคเงินเพื่อเป็นการท�ำบุญ
กองทุนจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ตากสินมหาราช ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท) เป็นผู้อุปถัมภ์เงิน
สร้างห้องกรรมฐาน สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาคเงิน
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สมทบทุนสร้างพระไตรปฎิ ก ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมบูรณะอาคารบาลี
มหาธาตุ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และร่วมสนับสนุนกิจการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดี
เสมอมา
นับได้ว่า นางพรทิพย์ โรจตระการ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิปสั สนาภาวนา
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์
อายุ ๔๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมตอนปลาย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต เอกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นเลขานุการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์และ
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ผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ พ.ศ. ๒๕๔๖ ต�ำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๔ ส�ำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี
- ต�ำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๕ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ด้านสังคมและการศึกษา เป็นคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม ส�ำนักงานคณะ
กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะ
กรรมการเผยแพร่หลักคุณธรรมศีลห้า ของส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้านเกีย่ วกับพระพุทธ
ศาสนาและสาธารณูปการ เป็นรองประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯหมูบ่ า้ นรักษา
ศีลห้า ของคณะสงฆ์ เกียรติคณ
ุ ทีไ่ ด้รบั เช่น ได้รบั พระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผูท้ ำ� คุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานรางวัลพระปัญจสิงขร ประเภทศิลปินนักร้อง
เพลงไทยสากลอมตะรุ่นใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญู วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ รับเข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ รับประทานโล่
รางวัล ในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญ
พระชนมายุครบ ๑๐๐ พรรษา ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นิวพอร์ท มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายศุภาชัย ผ่องสวัสดิไ์ ด้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โครงการพระธรรมน�ำเพลงสุนทราภรณ์กับมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นผู้ริเริ่มโครงการพระธรรม
น�ำเพลงสุนทราภรณ์กบั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เพือ่ รวบรวมบทเพลงธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เพือ่ หารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นผูร้ เิ ริม่ และประสาน
งานด�ำเนินงานโครงการรวมดวงใจศิลปนิ เพือ่ พระพุทธศาสนากับมหาจุฬาฯ เพือ่ หารายได้สมทบทุน
ในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกรรมการและผู้ประสานงานจัดการแสดง
วัฒนาธรรมบันเทิง ในกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช เพื่อ
หารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นกรรมการและผู้ประสานงานจัดการแสดงวัฒนธรรมบันเทิง ในกิจกรรมทอดผ้าป่า
มหากุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช เพือ่ หารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ, พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๐ เป็นผู้ผลิต-ด�ำเนินรายการโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในรายการเสียงธรรม เสียงทิพย์ ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑, พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผูป้ ระสานงานรวบรวมเชิญชวนศิลปนิ ดารานักร้อง
พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมสือ่ ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ให้กบั มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจ�ำทุกปี, พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการร่วมระดมทุน เพื่อสมทบทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
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และได้กอ่ ตัง้ กองทุนเพือ่ การศึกษาภิกษุสามเณรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เป็นผูถ้ วายทุนการศึกษา
ได้ถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
นับได้ว่า นายศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายศราวุฒิ พันธุ์วัฒน์
อายุ ๖๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ช่างกลสยาม มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยาลัยเทคนิค สาขาช่างเครื่องยนต์ (เดนมาร์ก)
ประกาศนียบัตรวิชามัคคุเทศก์ ได้จาก มหาวิทยาลัย Roskilde
เป็นบุคคลผูไ้ ด้บำ� เพ็ญประโยชน์อย่างยิง่ แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเป็น
ที่ปรึกษาพุทธสมาคมเป็นมัคคุเทศก์ในประเทศเดนมาร์ก มีความรู้และเข้าใจการมัคคุเทศก์เป็น
อย่างดี ใช้อาชีพมัคคุเทศก์ท�ำงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับและ
บรรยายแนะน�ำแก่พระเถระและบุคคลส�ำคัญหลายคณะทีไ่ ปตรวจเยีย่ มและทอดกฐินพระราชทาน
ณ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ประเทศเดนมาร์ก เช่น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
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พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระวิสุทธิวงศาจารย์ พระพรหมสิทธิ พระราชรัตนรังสี
และคณะ รวมทั้งนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และคณะ ด้วยผลงานที่เป็นนักเผยแผ่ในต่างประเทศและให้ต้อนรับคนไทยที่มาเยือนเป็นอย่างดี
ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าวมา ท�ำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ เช่น ได้รับพระราชทาน
รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ด้านผูท้ ำ� คุณประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในต่างประเทศ พร้อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงประจ�ำปี ๒๕๕๓
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายศราวุฒิ พันธ์วุ ฒ
ั น์ ได้
ให้ทุนการศึกษาแก่พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ�ำด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นายศราวุฒิ พันธ์ุวัฒน์ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระศาสนา และมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
ให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวสงวนศรี เข็มสม
อายุ ๕๙ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทมายด์ วาเคชั่น จ�ำกัด มีประสบการณ์และผลงานมากมาย
สรุปได้ดังนี้ เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทมายด์ วาเคชั่น จ�ำกัด กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็นซี
ทัวร์ จ�ำกัด ประธานมูลนิธิวัดไทยพุทธภูมิ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ด้านเกี่ยวกับสังคม
บริจาคทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ในกองทุนพุทธศาสตร์ วัดด่านใน ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
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รวม ๑๑ ปี บริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ เป็นเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท เป็นอาจารย์พเิ ศษบรรยายเรือ่ งหลักการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ด้านเกีย่ วกับประเทศชาติ ถวายความสะดวกแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ในการ
เสด็จถวายพระไตรปิฎกที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ด้านเกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนา เป็นประธานกรรมการพัฒนาอุปถัมภ์วัดด่านใน ได้บริจาคเงินเพื่อการก่อสร้าง เป็นจ�ำนวน
เงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และซือ้ ทีด่ นิ สร้างวัดไทยพุทธภูมิ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ เมือง
พุทธคยา อ�ำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย จ�ำนวน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เกียรติคุณที่ได้รับ
เกียรติบัตรผู้ท�ำความดีเพื่อผู้อื่น ในฐานะผู้สนับสนุน โครงการอบรมเยาวชนผู้น�ำโรตารี “ไรล่า
เพื่อสันติภาพ” จากหน่วยงาน Rotary International District 3350
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่านได้ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ปี ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุน
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
นับได้ว่า นางสาวสงวนศรี เข็มสม ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
ให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางนาถนภา ทัตติยโชติ
อายุ ๕๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
อุปนายกสมาคมภริยาข้าราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท่านมีประสบการณ์และผลงาน
สรุปได้ดังนี้ เป็นกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเป็นที่
ปรึกษาสมาคมสตรีนกั ธุรกิจเชียงราย ทีป่ รึกษาสมาคมซอนต้าแห่งประเทศไทย เป็นเหรัญญิกสมาคม
ภริยาข้าราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกรรมการบริษัท เควิน อินเตอร์
เนชั่นแนล (ไทย) จ�ำกัด เคยเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กเก้อร์ โบรกเกอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด เคยเป็น
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เลขานุการสมาคมภริยาข้าราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ด้วยผลงานที่ปรากฏเป็นที่
ประจักษ์ ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ เช่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ท�ำคุณ
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา
จากสมเด็ จ พระเทพพระรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ณ มณฑลพิ ธี ท ้ อ งสนามหลวง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับเข็มเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางนาถนภา ทัตติยโชติ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์โครงการวิปสั สนา
ภาวนา ของผู้สมัครก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ประจ�ำปี ๒๕๕๗ –
๒๕๕๙ รุ่นที่ ๙ - ๑๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตลอด
โครงการ อุปถัมภ์โครงการปทานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ถวายสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อุปถัมภ์
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
บาฬีศกึ ษาพุทธโฆส นครปฐม และอุปถัมภ์โครงการขยายทีต่ งั้ วิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพุทธโฆส นครปฐม
นับได้ว่า นางนาถนภา ทัตติยโชติ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางนิภา อ�่ำบ�ำรุง
อายุ ๖๓ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
คณะกรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิโพธิวัณณา
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิโพธิวัณณา อ�ำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าของกิจการร้านขนมเทพนิมิตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านมีความสามารถเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ อีกทัง้ เป็นวิทยากรบรรยายและจัดอบรมวิปสั สนากัมมัฏฐาน มีประสบการณ์และผลงาน สรุป
ได้ดังนี้ ด้านสังคมและการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ บริจาคเงินถวายภัตตาหารและน�้ำดื่มแด่พระสงฆ์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จ�ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) บริจาคเงินร่วมกองทุน
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พระวิปัสสนากัมมัฏฐาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
บริจาคเงินเป็นทุนแด่พระวิปัสสนาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จ�ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้า
หมื่นบาทถ้วน) ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ บริจาคเงินเทพื้นปูน วิทยาลัย
สงฆ์พุทธโสธร จ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) บริจาคเงินเป็นค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ให้
กับวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถวายเงินเป็นทุน
การศึกษา แด่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จ�ำนวนเงิน ๖๗,๑๖๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
หกสิบบาทถ้วน) บริจาคเงินเป็นค่าภัตตาหาร แด่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตลอดปีการศึกษา
๒๕๖๑ จ�ำนวนเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมืน่ บาทถ้วน) ท่านได้อทุ ศิ ร่างกายและสติปญ
ั ญา
ในการท�ำงานเพื่อพระพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวและ
บุคคลรอบข้าง ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เอาใจใส่ต่อการศึกษา การปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา และตามหลัก
กฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มีจติ สาธารณะ เป็นผูป้ ระกอบด้วยเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน จากผลงานดังกล่าว ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ
เช่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับรางวัล “คนดีศรีพุทธศาสตร์” คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รบั รางวัล “โพธิจกั ร” ครัง้ ที่ ๑ ประเภทผูท้ ำ� คุณประโยชน์ตอ่
พระพุทธศาสนาและสังคม
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางนิภา อ�่ำบ�ำรุง ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้อุปถัมภ์ถวายภัตตาหารและ
น�ำ้ ดืม่ แด่พระภิกษุ สามเณร ในงานพิธปี ระสาทปริญญา มจร วังน้อย เป็นประจ�ำทุกปี บริจาคทรัพย์
เป็นทุนการศึกษาแด่พระนิสิต มจร ร่วมท�ำบุญสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร
วังน้อย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-ปัจจุบัน
นับได้ว่า นางนิภา อ�่ำบ�ำรุง เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางกัญญ์ฐณัฐฐา ไตรสรณกุล
อายุ ๕๘ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวิทยาลัยวิทยานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
เป็นผูท้ มี่ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ ท�ำคุณประโยชน์แก่สงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานต�ำรวจ จังหวัดศรีสะเกษ กรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ
กรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดศรีสะเกษ ท่านมีประสบการณ์ในการท�ำงานดังนี้ เป็นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ หจก.กันทลักษ์ธรุ กิจ เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ หจก.ขุขนั ธ์ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เป็นกรรมการ
ผูจ้ ดั การบริษทั ดับเบิล้ ที กรุป๊ จ�ำกัด ท่านได้เป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ครอบครัว
และบุคคลรอบข้าง ประพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ่ นศีลธรรมอันดีงาม เอาใจใส่ตอ่ การศึกษา การปฏิบตั ติ าม
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หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา และตามหลัก
กฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน ท่านได้ท�ำงานเพื่อสังคมเป็นนักบริหารนัก
จัดการที่ดี ได้อุทิศตนเสียสละท�ำงานเพื่อส่วนรวม เช่น ด้านสังคมและการศึกษา เป็นกรรมการ
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ เป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน
พัฒนาสตรีอ�ำเภอกันทรลักษ์ เป็นกรรมการแม่บ้านมหาดไทย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ำรวจจังหวัดศรีสะเกษ ด้านพระพุทธศาสนา
และสาธารณูปการ ท่านในฐานะภรรยาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความ
อุปถัมภ์ และบริจาคเงินในการพัฒนาและก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดศิรวิ ราวาส อ�ำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น จากผลงานดังกล่าวจึงได้รบั เกียรติคณ
ุ เช่น ได้รบั เหรียญกาชาดสมนาคุณ
ชั้นที่ ๓ ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางกัญญ์ฐณัฐฐา ไตรสรณกุล
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ประสานของบ
ประมาณสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และสร้างประปา จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ (สามล้านบาท) บริจาคเงินร่วมสร้างศาลา
ปฏิบัติธรรม เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เป็นประธานในการจัดท�ำผ้าป่า
สร้างศาลาปฏิบัติธรรมวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการ
ทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นต้น
นับได้ว่า นางกัญญ์ฐณัฐฐา ไตรสรณกุล เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ
ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Honorary Doctorate Degree
On Associate Professor Dr. Nguyen Kim Son
President of Vietnam National University, Hanoi,
Socialist Republic of Vietnam

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Studies at the convocation ceremony held at the 48th Birthday
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2562
th
on 4 March, B.E. 2562 (C.E. 2019) had unanimously resolved that:
Assoc. Prof. Dr.Nguyen Kim Son, fifty-three years age, was born in 1966, in Hanoi,
Socialist Republic of Vietnam. He obtained Bachelor of Arts in Chinese Studies from
University of Hanoi in 1990, Doctor of Philosophy in Vietnamese Literature from the
University of Hanoi in 1996 and Post-doctoral degree in Chinese Studies from Harvard –
Yenching Institute, Harvard University in 2008, respectively. He started his educational
career as a Lecturer in Faculty of Philology, Vietnam National University since 1996 – now,
Vice Director of Center for Chinese Studies in 2002 – 2006, Director of Office for Academic
Affairs in 2003 – 2007, Director of Center for Chinese Studies during 2006 – 2011, Fellowship
in Harvard Yenching Institution, USA in 2006 – 2008, Vice Rector of Vietnam National
University of Social Sciences and Humanities (VNU-USSH) in 2009 -2011, Vice President,
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VNU, Hanoi in 2016 and President of Vietnam National University from 2016 up to the
present.
Apart from serving in academic career, he even serves as the member, the Executive
Board, International Association of Confucian Studies, Member, Ruzang Compilation Council,
the center of compilation of Ruzang, Peking University. He also has been awarded with
Silver Award for the best publication in 2011 and Honorary Doctor of Far Eastern Federal
University, Russia in 2018. He has been actively participating for the growth and development
of Buddhism in Vietnam and in many countries. He keeps strict discipline and upright
conducts. At the present, he has been appointed as the President of Vietnam National
University, Hanoi, Vietnam.
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Assoc.
Prof.Dr.Nguyen Kim Son is regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare
and benefits to his country and the entire world. He also deserves the kind of praise and
honor. Accordingly, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous
resolution to confer an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies on him.

Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Dr. Mohottige Upali Sedere
Director of Sri Lanka International Buddhist Academy,
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Management at the convocation ceremony held at the 48th
Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkorn
rajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2562
on 4th March, B.E. 2562 (C.E. 2019) had unanimously resolved that:
Dr. Mohottige Upali Sedere, seventy-three years of age, was born on May 31, 1946,
Walapane, Nuwara Eliya District, Central Province, Sri Lanka. He has studied B.Ed. (First
Class Honours) University of Ceylon, M.A. & Ph.D. in Educational Measurement, Evaluation
and Statistics, University of Iowa, Ia, USA.
He has invited for fulbright scholar to study at University of Iowa, Ia, USA, 1973/76,
Senior Lecturer, University of Cape Cost, Ghana 1984 (on Sabbatical Leave), Research
Associate, University of Catania, Sicily Italy 1985, International Consultant European Region,
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WHO/University of Norway 1985, International Consultant UNFPA-India, Bangladesh,
Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Indonesia, Philippines, Assess Maternal Child Health Training
1985, UN International Civil Servant- Expert on Training & Evaluation –Indonesia and Italy
FAO 1987-89, World Bank International Staff- Education Sector Project Monitor for South
Asia (Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka) 1990-1996, Regional Adviser, PLAN
International ROSA –India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka 1996/97, Regional
Adviser British Council, South Asia Region 19997/98, Team Leader of NORAD PEDPQI
Project, Bangladesh 1998/2003, Education Sector Coordinator, CARE USA, 2003/2004 –
Bangladesh, Cambodia, Thailand, Chief of Party and Policy Adviser, Ministry of Education
Malawi, EDC/USAID 2004/2006, Team Leader, Evaluation of VTCs of PLAN, Tanzania,
Team Leader of Evaluation of Shyrinyanga District Education Program, Tanzania, Oxfam
UK, Tanzania, Team Leader, Quality Improvement in Education, PEDP-II, Bangladesh ADB
2007/2008, Chief of Party and Policy Adviser, Pakistan, AIR/USAID 2008/2009
He provides Theravada Buddhist Education in Sri Lanka and in the region Over 100
Buddhist monks have earned degree in Buddhist leadership from various countries and
Sri Lanka at SIBA Campus as a result of propagating SIBA’s new approach to offer
concessional tuition and accommodation fees to foreign monks to study Theravada Dhamma
in English; Facilitating the Bhikku’s who are weak in English to learn and preach Dhamma
in English. He also introduces English language training as they progress with undergraduate
education to train them in Dhamma Preaching all undergraduates in Buddhist Studies follow
English Diploma and Higher Diploma simultaneously and earn Degree and 02 Diplomas by
the time they graduated. This has been a story of success that he has achieved in the last 06
years since he starts the new pedagogical approaches at SIBA Campus; SIBA being the
Higher Education arm of the Sri Dalada Maligawa. he takes the responsibility of representing
the supreme institutions at all functions and religious events and educational institutional
meetings at all levels, in Sri Lanka as well as abroad; he us often invited as the Guest of
honor to many religious functions of various religious organizations and it has become a
routine now that he not only represent the organization but also provide leadership to the
lay persons in such circumstances by addressing them on religious issues and concerns
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common to the Buddhist world and active Member of Young Buddhist Association, Borella,
Colombo.
He has introduced Mediation to all undergraduates those who study BSc, BTech and
BA General Degrees at SIBA Campus and this is not followed in any other University Campus
in Sri Lanka. He also hosted Three International Buddhist Conferences in Year 2013, 2014
and 2016 and was well attended by National and International Presenters. He promotes Pali
Education at SIBA, organized a Pali Conference at SIBA in year 2015, Pali Drama and staged
a 45 minutes Pali Darama at SIBA Auditorium 2016, Introduced and propagated Social
Service Projects at SIBA as Mandatory requirement for all undergraduate to follow as a part
of the undergraduate curriculum for all disciplines, beside BA Buddhist Leadership to BSc
IT, BTech, BA General Degree. Today, this is one of the unique features of undergraduate
education at SIBA and no other university had been able to implement such positive
humanitarian approach to higher education; Vice President of the Senkadagala Deaf, Dum
and Blind Schools Board of Governors; Vice President of the Social Welfare Society of
Alumina of University of Ceylon, Active Member of the Vidiyayathan Buddhist Temple at
Mahayana, Kandy, Patron of the Sri Lanka Association for Education Development (SLAED),
Regularly he contribute and promoted at SIBA Humanitarian projects initiated by SIBA as
well as other Social Organizations to help the children of the poor in education; help the
sick and help the old in Senior Citizens Homes.
He has published many books such as UGC accredited BA BL Degree, the MCU
Bachelor of Arts Special Degree in Buddhist Leadership is regularly accommodated, and
taught at SIBA and every year since 2013 undergraduates have participated in the MCU
Convocation, MCU M.A. in Buddhist Studies commenced at SIBA in year 2013 and regularly
the courses are offered and since 2013 sixteen have graduated with MA degrees from MCU
and all attended the MCU Convocation; Started the PhD program in Buddhist Studies with
the blessings of the MCU and successfully completed studies and with SIBA academic and
MCU Supervision and Examination procedures.
He keeps his strict discipline and upright conduct, practices kindness, compassion,
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being,
he is appointed as the Rector and Chief Executive of Sri Lanka International Buddhist
Academy (SIBA Campus), Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
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Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above,
Dr. Mohottige Upali Sedere is regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare
and benefits to his country and the entire world. He also deserves the kind of praise and
honor. Accordingly, the Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous
resolution to confer an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Management on him.

Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On His Excellency Thura U Aung Ko
Union Minister of Religious and Culture Affairs,
The Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Public Administration at the convocation ceremony held at the 48th
Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkorn
rajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2562
th
on 4 March, B.E. 2562 (C.E. 2019) had unanimously resolved that:
His Excellency Thura U Aung Ko, seventy-one years of age, was born on 4 January,
1948, Kyaukpadaung, Mandalay Division, Union of Myanmar. He has studied B.Sc (D.S.A)
1954-1965, basis education at Higher School No. 1, Kyaukpantang Township, in Mandalay
Division. He has served as 1965-1969, attended defense Service Academy, Pyin Oo Lwin
Township, Mandalay Division and Military Service with the different Regiment Capacities,
1965-1997, retired Brigadier General 2008, served Deputy Minister for Ministry of Science
Department, Place and Technology, 1997-2000, served as Deputy Minister for Ministry of
Religious Affairs of Myanmar, 2000-2010, served as Member of Parliamentary to conduct
legislative Affairs and served as Chairman of the Committee of Judicial and Legislative
Affairs the 1st Pyi Thu Luttaw, 2011-2016.

78
His Excellency was invited to attend International Atomic Energy Agency organize
by United Nations in Vienna, Austria, 2000, attended ASEAN science and Technology
Ministerial Meeting, Kulalumpur, Malaysia, 2000. He has also appointed 2016 to Present,
Union Minister of Religious Affairs and Culture from 2016 to present. His Excellency was
also received award Military Excellent Performance title for bravery “Thura” and Excellent
Performance title for managerial skill Wunnakyawhtin within 50 years in public servant life
conferred by the Government of the Public of the Union of Myanmar, respectively for his
relentless effort and accomplishments for the propagation of Buddhism.
His Excellency keeps his strict discipline and upright conduct and practices kindness,
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For
the time being, His Excellency is appointed as the Union Minister of Religious and Culture
Affairs
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, His
Excellency Thura U Aung Ko is regarded as the Buddhist person who offers happiness,
welfare and benefits to his country and the entire world. His Excellency also deserves the
kind of praise and honor. Accordingly, the Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Council has unanimous resolution to confer an Honorary Doctorate Degree in Public
Administration on him.

Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
on Dr. Sarah Marie Ekdawi
Assistant Academic Director of Oxford School of English, University of
Oxford United Kingdom

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in English Teaching at the convocation ceremony held at the 48th Birthday
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its Meeting No. 2/2562
th
on 4 March, B.E. 2562 (C.E. 2019) had unanimously resolved that:
Dr. Sarah Marie Ekdawi, fifty-three years of age, was born on 24th April, 1961, in
London, England. She obtained her Bachelor of Arts (Hons) in Modern Greek and French
(II.i) A.K.C. (with distinction & 1983 Leathes prize) from University of London, King’s
college in 1983, D.Phil. in Modern Greek (‘The Poetic Practice of Anghelos Sikeianos’)
from University of Oxford, St. Cross College in 1992, and M.Phil. in Applied Linguistics /
TEFL (Dissertation on Greek text linguistics, with reference to the poetry of C.P. Cavafy)
in 1996.
She earned many experiences as a full time teacher, visiting tutor and freelance
teacher in schools, colleges and universities and a researcher such as: Visiting Lecturer in
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Modern Greek, Queen’s University, Belfast since 1993 to 1999, Senior Researcher, Industrial
Development Agency / Department of Education “”Languages for Tele Business” project
(assessing availability of current third-level language courses and their vocational usefulness,
with specific reference to the tele serving industry), two-month contract research project
involving supervision of junior researcher & liaising with government officials, leading to
20,000- word report (published internally by the Dept. of Education). Freelance Researcher
and Teacher, Dublin and Strasbourg since 1997 to 1998, Apart from this she also served as
an Assistant Director of Studies, Course & Curriculum Designer and Teacher Trainer, Centre
of English Studies, Dublin from 1998 to 1999, Director of Studies, Oxford English Centre
Occasional Tutor, M.St. Examiner and Lecturer at Oxford University since 1999 and many
more. She also serves as visiting professor at International Buddhist Studies College (IBSC)
and Language Institute, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. She has been actively
participating for the growth and development of Buddhism in United Kingdom and many
other countries. She keeps strict discipline and upright conducts. At the present, has been
appointed as the Assistant Academic Director of Oxford School of English, University of
Oxford, United Kingdom.
Through her meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Dr. Sarah
Marie Ekdawi is regarded as the person who offers welfare and benefits to her country and
the entire world. She also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, the
Mahachulalongkornrajavidyalaya University has unanimous resolution to confer an Honorary
Doctorate Degree in English Teaching on her.

Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Siri Sudhamma Singi Daw Sandar Win
Director (Finance) in Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd.
The Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Studies at the convocation ceremony held at the 48th Birthday
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2562
th
on 4 March, B.E. 2562 (C.E. 2019) had unanimously resolved that:
Siri Sudhamma Singi Daw Sandar Win, forty-eight years of age, was born on 10th
January, 1970, in Yangon, Republic of the Union of Myanmar. She was educated in High
School, Latha, Yangon. She obtained her Bachelor of Commerce in Business Management
from Yangon Institute of Economics in 1995.
Since the company was established in 1993, she serves as Director of Shwe Than
Lwin Trading Co., Ltd, especially for the financial matters. Recently, her company is leading
in construction and hotel businesses. She is one of the main donors for the pavilions of
pagodas, monasteries, hospitals, wells and schools and distributes uniforms to school children
in the remote areas of Myanmar. She has also sponsored 5000 novice ordinations in Buu
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kaing village, Myaung Township, Sagaing Division. She also raised the funding of the free
health care of the Sangha at Jivitadana Sangha hospital in Yangon. She is one of the donors
who offered donation for the construction of Mahachulalongkornrachuthis Monastery, MCU,
in Thailand
She has not only served as Director of Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd. But also
serves for many social welfares and religious activities cooperating with Ministry of Religious
Affairs of Myanmar. She was also awarded with many religious title as “Suddhamma Singi,
Siha Suddhamma Singi and Siri Suddhamma Singi” conferred by the Government of Myanmar
and Private organizations.
She has been invited to participate in the various national, regional and international
conferences, seminars and workshop in Asia. She has been actively participating for the
growth and development of Buddhism in Myanmar and in many other countries she keeps
strict discipline and upright conducts. At the present, she serves as the post of Director,
(Finance) of Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd., Head of Construction and hotel businesses
and head of Shwe Pyit Taing Htaung Foundation.
Through her meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Siri
Sudhamma Singi Daw Sandar Win is regarded as the Buddhist person who offers welfare
and benefits to her country and the entire world. She also deserves the kind of praise and
honor. Accordingly, the Mahachulalongkornrajavidyalaya University has unanimous
resolution to confer an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies on her.

Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Madam Daw Nang Shwe Hmone
Patron at Shan State Buddhist University, Taunggyi
The Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Psychology at the convocation ceremony held at the 48th
Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkorn
rajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2562
th
on 4 March, B.E. 2562 (C.E. 2019) had unanimously resolved that:
Madam Daw Nang Shwe Hmone, sixty-six years of age, was born on September 17,
1953, Muse, Shan State, Union of Myanmar. She has studied Higher School No. 2, Lashio,
Shan State. She was accompanied spouse, Former Vice President Dr. Sai Mauk Kham (20112016), to many overseas trips and played an important role in cultural exchange since the
1990 between the Tai people of Arunachal Pradesh and Assam in India and the Shan in the
Union of Myanmar; between the Dai of Yunnan Province, China and the Shan in the Union
of Myanmar; hosted the Buddhist delegations from eleven countries at the opening ceremony
of Shan State Buddhist University, 7 Feb. 2016. She also spoke on behalf of Myanmar
Buddhist women at the United Nations Day of Vesak in 2013 May at the UNCC, Bangkok.
She was invited to attend the United Nations Day of Vesak Celebration in Bangkok, 2013,
2015, 2016, 2018 and Colombo, Sri Lanka, in 2017. She was also invited on Theravada
Buddhist Forum Mangshi, China in 2017 and other international events.
She has contributed to preservation of Shan Buddhist literature for the last thirty
years, promotion of women status within Myanmar at the national level since 2011, promotion
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of women's health and social status among the Shan people for the last thirty years and played
a big part in bringing sponsors to Shan State Buddhist University, Taunggyi, Myanmar.
She is the Patron at Shan State Buddhist University, Taunggyi, Shan State, Myanmar, and
Patron at Sariputta Buddhist College, Muse, Shan State, Myanmar.
She has also contributed to Financial, Physical Contribution in founding Shan State
Buddhist University, Shan State, Union of Myanmar, Financial rising to the sacred pinnacle
at Asagiriya Temple, Kandy, Sri Lanka, campaigned for cleft lips, cleft palate operations,
cataract operations and distributed humanitarian need for IDP. She has carried out social
welfare and social work like donation and support to materials for the people who facing
nature disaster. She also served various positions such as Chairman of Kham Foundation,
Mai Sung Kha Hospital in Lashio, Shan State and others.
She is as wife of Vice President of Myanmar, brought high delegates to MCU in
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, liaise for the award of Aggamahapadita for the former rector
of MCU, the Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit with the cabinet of Myanmar; and
hosted the Most Venerable when he was in Nay Pyi Taw to receive the above honour. And
she liaise the award of Aggamahapandita for His Holiness Somdet Phra Rajmangalacharn
of Wat Park Nam, Bangkok, liaise the award of Aggamahapandita for His Holiness Somdet
Phra Wanarat of Wat Bovornives, Bangkok and offers scholarships to around two hundred
MCU students who are originally from Shan State. She has coordinated between the two
institutes Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Shan State Buddhist University
and other religious activities and culture exchange the Kingdom of Thailand and Union of
Myanmar.
She keeps her strict discipline and upright conduct and practices kindness,
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For
the time being, she is appointed as patron at Shan State Buddhist University, Taunggyi, Shan
State, Myanmar, patron at Sariputta Buddhist College, Muse, Shan State, Myanmar, the
Chairman of Kham Foundation and Mai Sung Kha Hospital in Lashio, Shan State, Union
of Myanmar.
Through her meritorious deeds and academic excellence mentioned above, she is
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits to his country
and the entire world. She also deserves the kind of praise and honor. Accordingly,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer
an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Psychology on her.
Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council

