ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำ�ปี ๒๕๖๒
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สรุปจำ�นวนผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จำ�นวน ๗ รูป / คน
ประจำ�ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ แยกตามสาขา ดังนี้
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

จำ�นวน
รูป/คน
ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๒
กิตติมศักดิ์
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการเชิงพุทธ
๑
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ธรรมนิเทศ
๑
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระพุทธศาสนา
๑
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สังคมศึกษา
๑
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธบริหารการศึกษา
๑
รวมทั้งสิ้น
๗
ชื่อปริญญา

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

พระครูมงคลอุดมธรรม (อุดม อุตฺตโม)
อายุ ๕๙ พรรษา ๓๙

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก มัธยมศึกษาตอนปลาย
เจ้าคณะอ�ำเภอหนองหิน เจ้าอาวาสวัดเหล่าตุ้มพัฒนาราม
วัดเหล่าตุ้มพัฒนาราม ต�ำบลปวนพุ อ�ำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
เป็นพระเถระในระดับเจ้าคณะอ�ำเภอซึง่ เป็นผูป้ ระกอบไปด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทา
น่าเลือ่ มใสรับภาระงานของคณะสงฆ์ในเขตปกครองและบ�ำเพ็ญคุณปู การแก่ชมุ ชน สังคม และประเทศ
ชาติและพระพุทธศาสนา ปัจจุบนั ท่านด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าคณะอ�ำเภอหนองหิน เจ้าอาวาสวัดเหล่าตุม้
พัฒนาราม เป็นพระอุปชั ฌาย์ ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดงั นี้ พระครูมงคลอุดมธรรม
(อุดม อุตตฺ โม) เคยเป็นเจ้าคณะต�ำบลหนองหิน เป็นรองเจ้าคณะอ�ำเภอหนองหิน ด้านการศึกษาและ
การศึกษาสงเคราะห์ บริจาคทุนทรัพย์ซอื้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้กบั โรงเรียนชุมชนหนองหิน จัดตัง้
กองทุนการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมคณะสงฆ์อำ� เภอหนองหิน มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียนทีเ่ รียนดี
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แต่ยากจนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล มอบทุน
การศึกษากองทุนการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมคณะสงฆ์อำ� เภอหนองหิน มอบเครือ่ งกรองน�ำ้ ดืม่ ให้กบั
โรงเรียนบ้านร่องไผ่ ด้านการเผยแผ่ เป็นผูส้ ง่ เสริมให้พทุ ธศาสนิกชนเข้าวัดฟังธรรมบ�ำเพ็ญภาวนาใน
พรรษา วันพระขึน้ ๑๔ และ ๑๕ ค�ำ่ ไม่ตำ�่ กว่า ๒๐๐ คน เป็นผูส้ ง่ เสริมให้พระภิกษุสามเณรในเขต
ปกครองเข้าโครงการปฏิบัติธรรมทุก ๆ ปี เป็นผู้ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหันมาท�ำบุญตักบาตร
ในวันขึน้ ปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ วันสงกรานต์และวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นผูอ้ อกบรรยายธรรม
ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตการปกครองของอ�ำเภอหนองหิน ฝึกหัดให้เยาวชนได้สวดมนต์ไหว้พระ
ในวันพระทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา เป็นผูใ้ ห้การอบรมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในเขตการปกครอง
ของอ�ำเภอหนองหิน เป็นผูจ้ ดั ให้มกี ารอบรมส่งเสริมการศึกษาในระดับเจ้าอาวาสและพระภิกษุในเขต
การปกครองให้รจู้ กั การเผยแผ่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา งานสาธารณสงเคราะห์ บริจาคทุน
สร้างถนนคอนกรีตบ้านปวนพุ ขุดสระน�ำ้ สาสธารณะบ้านผาหวาย ซือ้ ผ้าห่มกันหนาวให้ชาวบ้านสวน
ห้อม บริจาคทุนก่อสร้างห้องน�ำ้ ให้กบั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบลปวนพุ บริจาคทรัพย์เป็น
สาธารณกุศล สาธารณสงเคราะห์ บริจาคเงินสร้างวัดและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนและพระนิสติ
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย พระครู ม งคลอุ ด มธรรม
(อุดม อุตฺตโม) ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น พ.ศ. ๒๕๕๙
มอบทุนการศึกษาให้นสิ ติ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๓๕,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๐ มอบทุนการศึกษาให้นสิ ติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๓๕,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๑ มอบทุนการศึกษา
ให้นิสิตวิทยาลัยสงฆ์เลย ๓๕,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๗ ถวายภัตตาหารแก่นิสิตที่เข้าปฏิบัติธรรม
ประจ�ำปี ๓๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๘ ถวายภัตตาหารแก่นสิ ติ ทีเ่ ข้าปฏิบตั ธิ รรมประจ�ำปี ๓๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถวายภัตตาหารแก่นิสิตที่เข้าปฏิบัติธรรมประจ�ำปี ๓๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๐
ถวายภัตตาหารแก่นสิ ติ ทีเ่ ข้าปฏิบตั ธิ รรมประจ�ำปี ๓๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๑ สนับสนุนซ่อมแซม
อาคารเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์เลย ๕๐,๐๐๐ บาท
นับได้วา่ พระครูมงคลอุดมธรรม (อุดม อุตตฺ โม) เป็นพระเถระทีไ่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ เพือ่ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูอุบลเขมาภรณ์ (บุญจันทร์ เขมจาโร)
อายุ ๖๔ พรรษา ๔๓

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
รองเจ้าคณะอ�ำเภออาจสามารถ เจ้าอาวาสวัดอุบลบรทิพย์
วัดอุบลบรทิพย์ ต�ำบลอาจสามารถ อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นพระมหาเถระในระดับอ�ำเภอซึ่งเป็นผู้ประกอบไปด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทา
น่าเลือ่ มใสรับภาระงานของคณะสงฆ์ในเขตปกครองและบ�ำเพ็ญคุณปู การแก่ชมุ ชนสังคมและประเทศ
ชาติและพระพุทธศาสนา ปัจจุบันท่านด�ำรงต�ำแหน่งรองเจ้าคณะอ�ำเภออาจสามารถ เจ้าอาวาส
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วัดอุบลบรทิพย์ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร และ
นักเรียนที่ยากจน โดยเฉพาะวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด บริจาคค่าภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรที่เข้า
ปฏิบตั ธิ รรมประจ�ำปี ตลอดทัง้ ค่าอาหารกลางวันแก่นกั เรียน เพิม่ ทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นกั เรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ท่านเป็นนักบรรยายธรรมประจ�ำอ�ำเภออาจสามารถ ออกงาน
ร่วมปฏิบัติกับคณะสงฆ์และข้าราชการ เป็นผู้น�ำอบรมศีลธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน อบรมสั่งสอน
พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา เป็นประจ�ำ อบรมข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนในเขตอ�ำเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานด�ำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุ เช่น ก่อสร้างศาลาการเปรียญ
อุโบสถวัดอุบลบรทิพย์
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูอบุ ลเขมาภรณ์ (บุญจันทร์
เขมจาโร) ได้ส่งศิษย์ยานุศิษย์ของท่านเข้ารับการศึกษาเล่าเรียนในวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเป็นประจ�ำ
ทุก ๆ ปี และท่านยังมอบทุนการศึกษาให้แก่ศษิ ย์ยานุศษิ ย์ของท่านและนิสติ ทีเ่ รียนดีแต่ยากจนเป็น
ประจ�ำทุกปี ในช่วงปฏิบตั ธิ รรมประจ�ำปีการศึกษาของนิสติ ท่านรับเป็นเจ้าภาพทัง้ ภาคเช้าและเพล
เป็นประจ�ำ และท่านยังจัดท�ำผ้าป่าเพื่อการศึกษาก่อสร้างอาคารเรือนรับรองอาคันตุกะ ถวายแด่
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดอีกด้วย
นับได้ว่า พระครูอุบลเขมาภรณ์ (บุญจันทร์ เขมจาโร) เป็นพระเถระที่บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

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

พระครูบรรพตสมานธรรม (พุธ อนาลโย)
อายุ ๕๔ พรรษา ๒๕

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตรบัณฑิต
รองเจ้าคณะอ�ำเภอพนมดงรัก เจ้าอาวาสวัดหิมวันบรรพต
วัดหิมวันบรรพต ต�ำบลตาเมียง อ�ำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรงดงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงานคณะ
สงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอ�ำเภอพนมดงรัก เจ้าอาวาสวัดหิมวันบรรพต ท่านมีประสบการณ์
และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครอง เคยด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าคณะต�ำบลตาเมียง ปัจจุบันเป็น
พระอุปัชฌาย์ และเป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอ�ำเภอชั้นโท ด้านการศึกษาและการ

92
ศึกษาสงเคราะห์ ให้การส่งเสริมจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม และให้การสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์
แก่คฤหัสถ์ เป็นวิทยากรฝึกซ้อมอบรมพระอุปชั ฌาย์ระดับจังหวัด ด้านการเผยแผ่ เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปสั สนาจารย์ พระธรรมกถึก ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการและสาธารณ
สงเคราะห์ ด�ำเนินการก่อสร้างปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะ ทั้งภายในวัดและนอกวัด หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ เช่น ด�ำเนินการก่อสร้างและปฏิสงั ขรณ์อาคารเสนาสนะภายในวัดหิมวันบรรพต ต�ำบล
ตาเมียง อ�ำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาโรงฉัน
ห้องน�้ำห้องสุขา ลานปฏิบัติธรรม ถนนคอนกรีตภายในวัด และด�ำเนินการจัดภูมิทัศน์บริเวณวัดให้
เป็นศาสนสถานและอุทยานการศึกษา เป็นต้น ด�ำเนินการจัดตัง้ กองทุนนิธคิ ณะสงฆ์วดั หิมวันบรรพต
เพือ่ ส�ำรองจ่ายในการจัดกิจกรรมคณะสงฆ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรทีอ่ าพาธ เป็นต้น และ
ได้สงเคราะห์พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์ ด้วยดีเสมอมา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูบรรพตสมานธรรม
(พุธ อนาลโย) ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา คือ เป็นศิษย์เก่า เป็น
กรรมการอุปถัมภ์ เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาเขตสุรินทร์ทุกปี เป็นผู้อุปถัมภ์การปฏิบัติ
ธรรมนิสิต และกิจกรรมของวิทยาเขตสุรินทร์ทุกปี สมทบทุนสร้างอาคารเรียน ศาลาปฏิบัติธรรม
ถาวรวัตถุของวิทยาเขตสุรินทร์
นับได้ว่า พระครูบรรพตสมานธรรม (พุธ อนาลโย) เป็นพระเถระที่บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

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

พระครูภัทรสรคุณ (ไพบูลย์ ปภสฺสโร)
อายุ ๕๗ พรรษา ๑๗

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.)
เจ้าคณะต�ำบล จ.ป.ร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน อ�ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
เป็นพระเถระผูป้ ระกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะ
สงฆ์ บ�ำเพ็ญคุณูปการแก่สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึด
มั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อ
เนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าคณะต�ำบล จ.ป.ร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ต�ำบล จ.ป.ร. อ�ำเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เป็นเจ้าส�ำนักเรียนวัดเวฬุวัน เป็น
พระวินยาธิการประจ�ำจังหวัดระนอง เป็นพระธรรมทูตประจ�ำอ�ำเภอกระบุรี มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ด้านการเขียนภาษาขอม มีความรู้พิเศษเขียน-อ่านอักขระธรรม มีความรู้พิเศษด้านโหราศาสตร์ มี
ความช�ำนาญด้านงานนวกรรมก่อสร้างช่างปูน ช่างไม้ เป็นผูป้ ระสานงานของคณะสงฆ์ในการกิจกรรม
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ทางพระพุทธศาสนากับประเทศพม่า เป็นประธานระดมทุนของคณะสงฆ์ในโครงการวัดช่วยวัด เป็น
ประธานระดมทุนทอดผ้าป่าในโครงการผ้าป่าเพือ่ การศึกษา ด้วยผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์และคุณความ
ดีเป็นที่ปรากฏ จึงท�ำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณ เช่น ได้รับรางวัลพระสงฆ์ผู้ท�ำคุณ
ประโยชน์ต่อสังคม จากสถาบันการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณผู้ท�ำคุณ
ประโยชน์ตอ่ สังคมในสาขาสังคมสงเคราะห์ ได้รบั รางวัลผูส้ นับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องในฐานะ
ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูภัทรสรคุณ (ไพบูลย์
ปภสฺสโร) ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นประธานมอบ
ทุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นมา
ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน�้ำ ๑๐ ห้อง เป็นจ�ำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็น
ประธานทอดผ้าป่าประจ�ำปี ๒๕๕๖ มียอดเงินบริจาค ๕๖๐,๘๗๐ บาท เป็นคณะกรรมการระดม
ทุนในการจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา (คลื่นเสียงมหาจุฬา) เป็นเจ้าภาพบูรณะซ่อมแซมหอพัก
พระนิสิต เป็นเงินจ�ำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเจ้าภาพปรับปรุงอาคารเรียนและห้องประชุม เป็น
เงินจ�ำนวน ๓๕๐,๐๐๐ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่นิสิตในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
เป็นประจ�ำทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ให้วัดเป็นศูนย์ประสานงานรับสมัครนิสิตและ
สถานทีป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจของมหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่าเป็นประจ�ำ
ทุกปี เป็นผู้สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณร ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นพระวิปัสสนาจารย์โครงการปฏิบัติธรรมประจ�ำปีของมหาวิทยาลัย
นับได้ว่า พระครูภัทรสรคุณ (ไพบูลย์ ปภสฺสโร) เป็นพระเถระผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูนาคดิตถ์วรรักษ์ (ดิเรก อุปคุตฺโต)
อายุ ๔๖ พรรษา ๒๕

ส�ำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบริหารการบัญชี
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
เจ้าอาวาสวัดท่าโขลง
วัดท่าโขลง ต�ำบลเขาสมอคอน อ�ำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
เป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ได้
บ�ำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสังคมเป็นอเนกประการ ปัจจุบันเป็น
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เจ้าอาวาสวัดท่าโขลงกรรมการบริหารคณะสงฆ์ต�ำบลเขาสมอคอน กรรมการสอบธรรมสนามหลวง
ประจ�ำอ�ำเภอท่าวุ้ง ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบลเขาสมอคอน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนท่า
โขลงพระนคร กรรมการผูท้ รงคุณวุฒสิ ถานีตำ� รวจภูธรท่าโขลง และเป็นพระวินยาธิการประจ�ำอ�ำเภอ
ท่าวุ้ง โดยตลอดระยะท่านได้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ส�ำนักศาสนศึกษาวัดท่าโขลง
อ�ำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง เป็นวิทยากรอบรมศีลธรรม
แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล
เขาสมอคอน ตลอดมา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูนาคดิตถ์วรรักษ์
(ดิเรก อุปคุตฺโต) เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้สนับสนุนพระ
ภิกษุและสามเณรที่อยู่ภายใต้สังกัดของท่านให้เข้ารับการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อีกทั้งเป็นพระธรรมกถึกเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาในงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า พระครูนาคดิตถ์วรรักษ์ (ดิเรก อุปคุตฺโต) เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นอเนกประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พุทธบริหารการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

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

นางอินทร์ นาประกอบ
อายุ ๗๘ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด
ชาวต�ำบลศรีเทพ อ�ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็น
อุบาสิกา วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ อ�ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นมารดาของ
พระภาวนามังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ อ�ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากมายสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้มีความช�ำนาญในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
การร้องสรภัญญะ การจัดดอกไม้เครือ่ งประกอบในการถวายพระในวันพระหรือวันธรรมสวนะ และ
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มีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของอ�ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นแม่ดีเด่น ช่วยมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเขตอ�ำเภอศรีเทพและ
ช่วยงานวงการคณะสงฆ์ในเรือ่ งของการศึกษาพระศาสนาอย่างต่อเนือ่ งโดยมอบทุนการศึกษาให้แด่
พระสงฆ์สามเณรทีศ่ กึ ษาทัง้ แผนกธรรมและแผนกบาลี และยังช่วยอุปถัมภ์ดแู ลในการสอบนักธรรม
ทุกปีเป็นแม่ดีเด่น ช่วยมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเขตอ�ำเภอศรีเทพ และช่วยงานวงการ
คณะสงฆ์ในเรื่องของการศึกษาพระศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยมอบทุนการศึกษาให้แด่พระสงฆ์
สามเณรทีศ่ กึ ษาทัง้ แผนกธรรมและแผนกบาลี และยังช่วยอุปถัมภ์ดแู ลในการสอบนักธรรมทุกปี ด้าน
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากได้อุทิศตนกับ
งานพระพุทธศาสนามาโดยตลอดทั้งในด้านการเป็นต้นแบบให้กับพุทธศาสนิกชน โดยอยู่วัดรักษา
ศีล และการเผยแผ่ธรรมะและให้ความรูใ้ ห้แก่ชาวต่างประเทศทีม่ าเยือนวัดพร้อมทัง้ มีความสามารถ
ในการสร้างศาสนวัตถุช่วยเหลือเกื้อกูลคณะสงฆ์ เป็นอุบาสิกาที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส จนได้ขนาน
นามว่าเป็นมารดาของท่านพระเดชพระคุณพระภาวนามังคลาจารย์ ทีไ่ ม่เคยทอดทิง้ วัด สนองเจตนา
คณะสงฆ์ในเรื่องหมู่บ้านศีล ๕ อย่างไม่บกพร่อง พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บริจาคทรัพย์สร้างพระอุโบสถ
วัดซับอุดมมงคลธรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้บริจาคทรัพย์ในการสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดบ้าน
โคกสะแกลาด อ�ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ร่วม
บริจาคทรัพย์เพื่อเป็นการสร้างพระอุโบสถวัดบ้านรักไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บริจาคทรัพย์ในการ
อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ รูป ๒๒,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บริจาคทรัพย์สร้างวัดที่
ประเทศอินโดนิเชีย ๓๐,๐๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รว่ มเป็นเจ้าภาพสร้างวัดไทยทีป่ ระเทศมาเลเซีย
บริจาคเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑ เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างพระอุโบสถวัดบ้านโคก
สะแกลาด ต�ำบลศรีเทพ อ�ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนบาท) พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมสมทบทุนก่อสร้างก�ำแพงด้านหน้าวัดพระวรราชาทินัดดามาตุจ�ำนวน
เงิน ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๗ ร่วมสมทบทุนการก่อสร้างอาคารธรรมสภา
พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้านการศึกษา
และการบ�ำเพ็ญสาธารณกุศล พ.ศ. ๒๕๕๘ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา
ต�ำบลหนองย่างทอย อ�ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕๐,๐๐๐ (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๙
ร่วมสมทบทุนการศึกษาหอประชุมส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๒ จ�ำนวน
เงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บริจาคทรัพย์ให้แก่โรงเรียนวัดซับน้อย อ�ำเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บริจาคทรัพย์โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านโคกรังน้อย
ต�ำบลหนองย่างทอย อ�ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๐
ร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านเกาะรัง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การประถม
ศึกษาลพบุรี เขต ๒ จ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เกียรติคุณที่ได้รับ เช่น พ.ศ.
๒๕๕๕ ได้รับเข็มเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางอินทร์ นาประกอบ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น อุปถัมภ์บ�ำรุงมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และการสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สนับสนุนทุนในการปรับปรุงห้องเรียนและส�ำนักงาน
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน บริจาคสิ่งสนับสนุนการศึกษาและจตุปัจจัยและอุปกรณ์การศึกษา
แก่คณะครุศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการถวายความอุปถัมภ์แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
นับได้วา่ นางอินทร์ นาประกอบ เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา เพือ่ ประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Honorary Master Degree
on Mrs. Gan Hooi Kim
Executive Chairman of WAKi International Group and Founder of WAKi
International Group, Malaysia

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Master 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:
Mr. Teo Choo Guan, fifty-four years of age, was born on 3rd November 1964 in
Johor, Malaysia has made the significant contributions to the work for promoting and
supporting Buddhism. She has been fully engaging to promote and propagate Buddhism
through various activities. She was a main donor in various national, regional and international
places such as the International Meditation Building (100 rooms for retired nuns and female
meditators), the Segamat Buddhist Association Dharma hall, in Segamat, Johor, Malaysia
(hometown). She also made contributions to “The Mahayana Tripitaka”, 100 set (100 pieces
each set). In addition, she took a role as a major sponsor to many Buddhist temples all around
the world for their Buddhist activities; particularly in Thailand, Malaysia, Indonesia,
Philippines, Sri Lanka, China, Cambodia, Myanmar, India and others,

101
In addition, she is a generous and righteous, she has conducted many social activities
for the welfare such as donated money for social welfare annually to schools and temples.
In MCU, she has been the major contributor to Faculty of Buddhism, she has given funding
for monks’ robes in annual convocation ceremony, for annual Insight Meditation Practice,
also meals to monks and novices who are studying in MCU. She has also funded in the
scholarship for monks and novices who are studying in MCU. At the present, she is holding
a position of an Executive Chairman of WAKi International Group and Founder of WAKi
International Group, Malaysia.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Mrs. Gan
Hooi Kim is regarded as the Buddhist who produces innumerable welfares and benefits for
her country and for the world as well. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
has unanimous resolution to confer an Honorary Master 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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