ประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

แม่ชี ดร.รัชดา อมาตยกุล
อายุ ๖๔ ปี

สําเร็จการศึกษา ปริญญาเอก จากประเทศอินเดีย
เจ้าส�ำนักปฏิบัติธรรมรัชตะธรรมสถาน
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นเจ้าส�ำนักปฏิบัติธรรมรัชตะธรรมสถาน มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้
อุปถัมภ์โครงการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน โครงการปฏิบตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นกรรมการกองทุนพระสัทธรรม “แม่ชีรัชดา อมาตยกุล” ให้กับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน และเป็นวิทยากรด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
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ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นวิทยากรศีล ๕ เป็นวิทยากรอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
บุคลิกภาพ ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็นกรรมการพัฒนาและประเมินความโปร่งใสตรวจสอบได้
ภาคราชการ (ITA)
ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา เป็นผูต้ งั้ ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมรัชตะธรรมสถาน เพือ่ ปฏิบตั ธิ รรม
โดยได้ยกกงล้อธรรมจักรมาประดิษฐาน ณ รัชตะธรรมสถาน ส�ำนักวิปัสสนาแม่ชีรัชดา อมาตยกุล
ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง  
หรือปฏิบัติศาสนกิจ เช่น สวดมนต์ตั๋นมนต์ขลังแห่งล้านนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก
แบบล้านนา จ�ำนวน ๙ วัน ๙ คืน ท�ำบุญก่อสร้างศาสนสถานต่าง ๆ เช่น เจดีย์ โบสถ์ วิหาร เป็นต้น
ในวัดไทยและต่างประเทศ เช่น อเมริกา อินเดีย เนปาล และพม่า เป็นต้น
ด้านสาธารณสงเคราะห์และการศึกษาสังเคราะห์ เป็นประธานกองทุนการศึกษาเครือข่าย
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด�ำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ โดยเริ่ม
แรกได้น�ำข้าวสาร และอาหารมามอบให้ พร้อมด�ำเนินการขุดสระนำ�้ ให้ทสี่ าธารณะ และมอบทุนการ
ศึกษาให้กับบุตรหลานชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีแก่โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ๔๐ โรงเรียน โดยมีเงื่อนไขน�ำเงินทุนที่มอบให้ไปต่อยอดทางการศึกษา เพื่อมุ่งหวังส่งเสริม
การศึกษา สร้างโอกาสให้กบั เด็กและบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ กครองซึง่ ส่วนใหญ่มฐี านะยากจน
ให้สามารถเข้ารับการศึกษาได้อย่างทัว่ ถึง ปีนเี้ ป็นปีที่ ๒๒ รวมเงินทุนช่วยเหลือการศึกษา เป็นจ�ำนวน
เงินกว่า ๓ ล้านบาท และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นประธานกองทุนการศึกษาเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มามอบทุนการศึกษา ๕๐๐ ทุน ให้กับนักเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ๓๗ โรงเรียน
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมได้น�ำรถจักรยานและอาหารมาแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงาน
ด้วยผลงานเป็นที่ปรากฏและคุณความดีเป็นที่ประจักษ์ จึงท�ำให้ได้รับเกียรติคุณทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ เช่น ได้รับรางวัลพระราชทาน เหรียญทองค�ำแท้หนัก ๑ บาท เนื่องจากช่วยในการเรียน
โรงเรียน ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นทางพระพุทธศาสนา (Outstanding Woman in Buddhism) จาก
UN woman’s day และได้รบั โล่รางวัลเกียรติยศจากสมเด็จพระสังฆราชธรรมเสน บังคลาเทศ เนือ่ ง
ในงาน Donation Ceremony of Buddha Statues และงาน International Seminar on
Buddhism and World Peace
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แม่ชี ดร.รัชดา อมาตยกุล ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน
ด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ล�ำพูน เป็นกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายทุนการศึกษาแก่นสิ ติ วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน และเป็นกรรมการ
กองทุนพระสัทธรรม “แม่ชีรัชดา อมาตยกุล”
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นับได้ว่า แม่ชี ดร.รัชดา อมาตยกุล เป็นบุคคลผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

แม่ชีประทิน อ�่ำบ�ำรุง
อายุ ๘๑ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
กรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิโพธิวัณณา
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง   ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิโพธิวัณณา อ�ำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความ
สามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการ   ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ ด้านสังคมและ
การศึกษา แม่ชีประทิน อ�่ำบ�ำรุง สนับสนุนมอบทุนการศึกษาแด่พระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
จ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนกองทุนพระวิปัสสนากัมมัฏฐาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
จ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ แม่ชีประทิน
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อ�่ำบ�ำรุง เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิโพธิวัณณา เป็นผู้จัดตั้งกองทุนพระภิกษุ สามเณรอาพาธ จ�ำนวนเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ร่วมบริจาคเงินท�ำบุญถวายภัตตาหารและน�้ำดื่ม แก่นิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ร่วมบริจาคเงินเป็นค่าน�้ำค่าไฟฟ้า ให้กับวิทยาลัยสงฆ์ ปี ๒๕๖๑ จ�ำนวนเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ร่วมท�ำบุญถวายภัตตาหารและน�้ำดื่มแด่นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แม่ชปี ระทิน อำ�่ บ�ำรุง ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์ดา้ นทุนทรัพย์สนับสนุน
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร. วังน้อย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-ปัจจุบัน เป็นอุปถัมภ์ถวาย
ภัตตาหารและน�้ำดื่ม แด่พระภิกษุ สามเณร ในงานพิธีประสาทปริญญา มจร. วังน้อย เป็นประจ�ำ
ทุกปี บริจาคทรัพย์สนับสนุนค่าเต็นท์ศาลาโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจ�ำปี ๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เป็นจ�ำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท บริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร
แด่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ทุกวันอังคาร และวันพุธ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นจ�ำนวนเงิน
๒๒๐,๐๐๐ บาท ถวายค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้าไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจ�ำนวนเงิน ๙,๘๐๐ บาท
นับได้ว่า แม่ชีประทิน อ�่ำบ�ำรุง เป็นบุคคลผู้ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม  ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.สุนันทา นิตยะประภา
อายุ ๖๖ ปี

สําเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ชาวแขวงบางบ�ำหรุ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติอุทิศตนทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดํารง
ตําแหน่งเป็นผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครปฐม ท่านมีประสบการณ์และ
ผลงานสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของกิจการสํานักงาน วันชัย นิตยะประภา ดํารงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท วันชัย นิตยะประภา จํากัด ประธานกรรมการบริษัท นิตยะประภา กรุ๊ป
จํากัด กรรมการมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช กรรมการสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ วัดยานนาวา ประธาน
อุปถัมภ์วัดห้วยเขน อ�ำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นผู้ทําคุณประโยชน์
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นานั ป ประการให้ แ ก่ สั ง คมโดยเข้ า ร่ ว มเป็ น จิ ต อาสาในโครงการ “เราทํ า ความดี ด ้ ว ยหั ว ใจ”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้านเกีย่ วกับประเทศ
ชาติ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ทั่วประเทศ ด้าน
เกีย่ วกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ ท่านยังประพฤติตนในศีลธรรมอันดี เป็นพุทธศาสนิกชน
ผู้ยึดมั่นในพระรัตนตรัย เป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและพระภิกษุสงฆ์
เป็นตัวอย่างแก่วงศ์ตระกูลและสังคม และยังบ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์และคุณความดีเป็นทีป่ รากฏจึงท�ำให้ได้รบั
ประกาศเกียรติคณ
ุ เช่น ได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ จากโรงเรียนอูลอ่ ง จังหวัดกาญจนบุรี บริจาคสมทบ
สร้างรั้วโรงเรียน ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในการบริจาคทรัพย์ให้
โรงเรียนแพรกหนามแดง เป็นต้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.สุนันทา นิตยะประภา ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น บริจาคปัจจัยบํารุงโครงการ
ASEAN Cultural Day และเป็นผู้ถวายทุนการศึกษาแด่พระนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นับได้ว่า ดร.สุนันทา นิตยะประภา เป็นบุคคลผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุทิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์
อายุ ๖๑ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาล (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
อภิธรรมบัณฑิต
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   มี
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ประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ ด้านการศาสนศึกษา บรรยายพิเศษแก่นิสิตคณะพุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลา ๑๐ ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ไปสอนธรรมปฏิบตั แิ ก่ผปู้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายขณะทีน่ อนฟอกเลือดด้วยเครือ่ ง
ไตเทียม ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต ผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปัสและผู้สูงอายุ อีกทั้งได้ท�ำแผ่นดีวีดีธรรม
ปฏิบตั ิ และคูม่ อื เป็นสาธารณูปการให้ผปู้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย ทีม่ ารักษาทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
น�ำไปปฏิบตั ขิ ณะล้างไตทางช่องท้องทีบ่ า้ น และได้รบั เชิญจากผูอ้ �ำนวยการส�ำนักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นศาสนาเข้าร่วมประชุมเพือ่ ระดม
ความคิดเห็นในเรื่องนโยบายยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการ ในระบบการศึกษาและแนวทางการ
พัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาด้านศาสนา  ได้แต่งหนังสือต�ำราเกีย่ วกับการใช้
คุณค่าความรู้ทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้รักษาโรค เรื่อง “การท�ำสมาธิรักษาโรคความดัน
โลหิตสูง” ตีพิมพ์ครั้งแรก จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้น�ำนิสิตสาขาพระพุทธศาสนา และสาขาธรรมนิเทศ ท�ำงานส่ง
เสริมกิจการคณะสงฆ์โดยการสาธารณสงเคราะห์ในโครงการต่าง ๆ หลายโครงการเกือบทุกปี และ
ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ สาขาสงเคราะห์พระสงฆ์และสามเณรที่ก�ำลังศึกษานักธรรม-บาลี ส�ำนัก
เรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารเพลและปัจจัย ส�ำหรับ
พระภิกษุและสามเณรทุกรูป ในโอกาสวันเกิด และวันพิเศษต่าง ๆ เป็นประจ�ำ และเป็นเจ้าภาพบวช
พระเมื่อคราวที่สามเณรมีอายุครบ ๒๐ ปี เป็นเวลาต่อเนื่องตลอด ๔ ปี จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัยทางพระพุทธศาสนา ทั้งแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม อีกทั้งเป็นผู้ให้
สัมภาษณ์เพื่อให้นิสิตน�ำไปประกอบการท�ำวิทยานิพนธ์อีกด้วย ซึ่งท�ำแก่นิสิตในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึง่ เครือ่ งมือวิจยั ทางพระพุทธศาสนาเหล่านีเ้ ป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้งาน
วิจัยทางพระพุทธศาสนาส�ำเร็จสมบูรณ์ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติได้
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ งานวิจัยเหล่านี้เป็นของทั้งนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ในแต่ละครั้ง
จะใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง ต่อ ๑ รูป/คน และแต่ละรูป/คน จะมาพบอย่างน้อย ๒ ครั้ง เป็น
ประจ�ำทุกปี ปีละหลาย ๆ รูป/คน โดยใช้เวลาพักผ่อนส่วนตัว และเปิดบ้านให้นิสิตเข้าพบได้ทุกเมื่อ
ทุกเวลาที่นิสิตสะดวก โดยมิได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้จัดงานสัมมนา และเป็นวิทยากรด�ำเนินรายการ เพื่อให้
ความรูแ้ ก่นสิ ติ และประชาชน ทัง้ บรรพชิตและฆราวาส ในงานสัมมนาทางพระพุทธศาสนา ของนิสติ
บัณฑิตวิทยาลัย มจร. ซึง่ จัดร่วมกับสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เช่น สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคม
ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุไทย เป็นต้น อย่าง
สม�่ำเสมอทุกปี ออกรายการโทรทัศน์การกุศลเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งช่อง True หลาย
ช่อง และภาคภาษาอังกฤษ ช่อง NBT WORLD ได้รับทุนให้ท�ำงานวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลงานวิจัยออกมาเป็นที่โดดเด่นจนได้รับโล่รางวัลและ
เกียรติบัตร ทั้งประเภทนักวิจัยและผลงานวิจัยติดต่อกันถึง ๒ ปีจาก มจร. ทั้งนี้ ยังได้น�ำผลงานวิจัย
ทีท่ �ำขึน้ ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมในงานแถลงข่าวการจัดงาน และ
ร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016)
ของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้แทนของพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และประเทศไทย น�ำผลงานวิจยั ทางพระพุทธศาสนาทีน่ �ำไปเชือ่ มโยงกับทางการแพทย์
ที่ท�ำขึ้นในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเผยแผ่ในต่างประเทศ ในงาน
ประชุมนานาชาติตา่ ง ๆ เช่น ทีป่ ระเทศเกาหลีใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
สเปน และประเทศจีน เป็นต้น จนท�ำให้ชาวต่างประเทศทราบถึงความส�ำคัญของพระพุทธศาสนา
ที่สามารถรักษาโรคได้ และสามารถยืนยันออกมาเป็นค่าตัวเลขอย่างเป็นรูปธรรม จนเป็นที่ยอมรับ
ในวงการวิชาการทางด้านการแพทย์ว่าพระพุทธศาสนารักษาโรคได้จริง
ด้านการสาธารณูปการ ได้เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติท�ำนองหลวง และมหาชาติ
ประยุกต์ มหาเวสสันดรชาดก (กัณฑ์ฉกษัตริย์) ติดต่อกันมา ๔ ปี จนกระทั่งปีปัจจุบันนี้ เป็นการ
ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ เพื่อรักษาประเพณี และสืบทอดมรดกชิ้นเอกของไทยให้มั่นคง ณ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานอุปถัมภ์ทอดกฐินติดต่อกันเกิน ๔ ปี ณ วัดกกม่วง จังหวัด
สุพรรณบุรี ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างโบสถ์ จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ งดงาม รวมถึงการสร้างพระประธาน
ในโบสถ์ เพือ่ เป็นศูนย์กลางให้บรรพชิตมาประกอบกิจการของสงฆ์ และให้ชาวบ้านมีทพี่ กั พิงทางใจ
และประกอบศาสนกิจ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ ได้
ตั้งกองทุนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
งานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนศึกษา พัฒนาสังคม ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ และเพื่อ
สนับสนุนกิจการอื่น ๆ เพื่อควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย, เป็นคณะกรรมการในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาคทุนการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษาคอมพิวเตอร์
แก่โรงเรียนวัดกกม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีภาควิชาบาลีและสันสกฤต ร่วมกับภาควิชาศาสนา
และปรัชญา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น เป็นเจ้าภาพ
มอบทุนการศึกษาบาลีสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา ในโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สาขาวิชาบาลีสันสกฤต ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย และบ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ด้วยผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์และคุณความดีเป็นทีป่ รากฏจึงท�ำให้ได้รบั คัดเลือกให้รบั มอบโล่
รางวัล “ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อคณะพุทธศาสตร์” ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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นับได้ว่า ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.ประดิษฐ์ พาชื่น
อายุ ๖๐ ปี

สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Ph.D (Soc.)
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดํารง
ตํ า แหน่ ง เป็ น รองผู ้ อํ า นวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ๔ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ เกี่ยวกับประสบการณ์ทํางาน รับ
ราชการในตําแหน่งครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วิทยฐานะครูชาํ นาญ
การพิเศษ ตําแหน่งปัจจุบัน รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ด้านเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ๑) ประชุมเพื่อจัดทํารายละเอียดรวมทั้งแผน
ปฏิบัติงานเพื่อเร่งรัดการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ๒) ประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละ
จัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๓) “สัมมนาพิเศษ” บทบาทของสถานศึกษาที่
ดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องเมจิก โรงแรม
มิราเคิลคอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร ๔) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันการอาชีวศึกษา ระยะที่ ๒ เพื่อยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา วันที่
๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ณ ห้ อ งประชุ ม สํ า นั ก พั ฒ นาสมรรถนะครู แ ละบุ ค ลากร อาชี ว ศึ ก ษา
กรุ ง เทพมหานคร ๕) ประชุ ม อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการพั ส ดุ ภ าครั ฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์และการคิดคํานวณราคากลางงาน ก่อสร้างของราชการ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ๖) ประชุมประชาพิจารณ์กรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพรับสาขาวิชาหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ระหว่างวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเฟิสก์ กรุงเทพมหานคร ๗) ประชุมการขับเคลื่อนการบริหารและ
การจัดการนิเทศภายในเชิงระบบของสถานศึกษา วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงแรมสบายโฮเทล
จังหวัดนครราชสีมา ๘) ประชุมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสู่สถาบันการ
อาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมธานินทร์
จังหวัดร้อยเอ็ด ๙) อบรมพัฒนาบุคลากรเพือ่ รองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ๑๐) อบรมการเตรียมความพร้อมของผูบ้ ริหารพัฒนากระบวน
ทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ อิม
แพคอารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธ
ศาสนา ชอบทําบุญบริจาคทานตามวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และบ�ำเพ็ญหิตานุ
หิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์
และคุณความดีเป็นทีป่ รากฏจึงท�ำให้ได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ตริตราภรณ์ชา้ งเผือก
(ต.ช.)
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดร.ประดิษฐ์ พาชืน่ ได้ให้การ
อุปถัมภ์ สนับสนุนส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ด้วยดีเสมอมา ดังนี้ เป็นวิทยากร แนะนํา และวางแผนพัฒนา ใน
การพัฒนาด้านกายภาพ วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้าง วิทยาเขต
อุบลราชธานี (ดงบั้งไฟ) บ้านหมากมี่ ตําบลกระโสบ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
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มาตั้งแต่เริ่มดําเนินการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน  เป็นกรรมการดําเนินการก่อสร้างอาคาร
เรียน อาคารอเนกประสงค์ อาคารมกรพงศ์ และอาคารสหกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นกรรมการดําเนินการก่อสร้างถนนภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี   เป็นกรรมการผู้จัดหาทุน ระดมทุน และดําเนินการ
ทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี เพือ่ สนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
อุบลราชธานี  เป็นกรรมการการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษา การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นทีป่ รึกษารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นกรรมการอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารสํานักงานกลาง
วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นกรรมการอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาเขต
อุบลราชธานี
นับได้วา่ ดร.ประดิษฐ์ พาชืน่ เป็นผูไ้ ด้บาํ เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ
ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุ
คติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.สุพัตรา ชั้นสุวรรณ
อายุ ๖๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัทสมุนไพรปัญจศรี จ�ำกัด มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้
ดังนี้ ได้รับ “รางวัลเทพทอง” จากหน่วยงาน “สมาคมวิทยุและโทรทัศน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”
ในฐานะ “บุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง” ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ “รางวัลหม่อมงามจิตร บุรฉัตร”
จากหน่วยงาน “มูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตร บุรฉัตร” ในฐานะ “ผู้ประกาศ ผู้จัดรายการวิทยุ
กระจายเสียง ในด้านผู้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและชัดเจน” ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็น
สตรีนกั บริหารดีเด่น สาขาสตรีนกั บริหารภาคเอกชนดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้าน
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เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจนได้รับรางวัล “ผู้บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนา” จากกรมการศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๓ และยังบ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความ
ดีเป็นทีป่ รากฏจึงท�ำให้ได้รบั พระราชทานรางวัล “เสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา กรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเฉพาะวิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ ดร.สุพัตรา ชั้นสุวรรณ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอ
มา เช่น เป็นผู้บริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จ�ำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
บริจาคทรัพย์และเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
นานาชาติ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท บริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพปลูก
ต้นไม้ เพือ่ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์รอบอาคารเรียนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็น
เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
นับได้วา่ ดร.สุพตั รา ชัน้ สุวรรณ เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราภูมิ สุวะโสภา
อายุ ๕๙ ปี

ส�ำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นปลัดเทศบาลเมืองหัวทะเล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) มีประสบการณ์และ
ผลงานสรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครอง อบรมเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจ�ำหมู่บ้านและ
ชุมชน สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ เป็นผู้สนับสนุน
และส่งเสริมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์เทศบาลต�ำบลหัวทะเล ส่งเสริมสวัสดิการและ
สงเคราะห์ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ด้านการเผยแผ่ เป็นผู้อบรมความรู้ด้านการป้องกันและ
ระวังอัคคีภยั ในสถานศึกษา ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณสงเคราะห์ เป็นผูบ้ ริหารงานด้านการ
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ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเคหะชุมชน  และยังได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏจึง
ท�ำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลปลัดดีเด่นแห่งปี ณ ศูนย์
ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รับรางวัลเพชรของแผ่นดิน สาขาผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ว่าทีร่ อ้ ยตรี
ดร.วราภูมิ สุวะโสภา ได้เป็นผูป้ ระสานงานในงานราชการของเทศบาลต�ำบลหัวทะเล กับมหาวิทยาลัย
รวมถึงการร่วมงาน และร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยการเป็นอาจารย์บรรยาย
พิเศษในคณะสังคมศาสตร์ โดยไม่ขอรับค่าตอบแทนในการบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา
นับได้ว่า ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราภูมิ สุวะโสภา เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้
ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.กุลภัสสรณ์ อัครบาล
อายุ ๕๘ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี และปริญญาเอก Doctor of Law Annamalia University
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งนักวิชาการอิสระและเจ้าของร้านกองเงินสังฆภัณฑ์ จังหวัดร้อยเอ็ด มีประสบการณ์และ
ผลงานสรุปได้ดังนี้ ด้านสังคมและการศึกษา เป็นที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภาคอีสาน
จังหวัดร้อยเอ็ด และน�ำเยาวชนแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศศรีลังกา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐
บาท ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ เป็นประธานสมาคมชาวพุทธไทย
ศรีลังกา บริจาคปัจจัยถวายวัดสรณังกร เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา บริจาคปัจจัยถวายวัดบ้าน
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เปลือยใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจ�ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดอิสุรุมุนี เมือง
อนุรทุ ธบุระ ประเทศศรีลงั กา เป็นจ�ำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท บริจาคปัจจัยถวายคณะสงฆ์ศรีลงั กา
โดยสมเด็จพระสังฆราชศรีลังการ เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และ
คุณความดีเป็นทีป่ รากฏ จึงท�ำให้ได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ ในฐานะเป็นผูม้ คี วามส�ำคัญในการบูรณะ
และฟื้นฟูพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระสังฆราช ประเทศศรีลังกา และได้รับประกาศเกียรติคุณ
ผู้ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม พระพุทธศาสนา จากวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.กุลภัสสรณ์ อัครบาล ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษาแด่นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ถวายสมทบทุนสร้างอาคารรับรองวิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท อุปถัมภ์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐
บาท เป็นผู้อุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารโครงการปฏิบัติธรรม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็น
ประจ�ำทุกปี เป็นผู้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพผ้าม่าน
อาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
นับได้ว่า ดร.กุลภัสสรณ์ อัครบาล เป็นบุคคลผู้ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม  
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว
อายุ ๕๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารการจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทนีโอ เอ็กซิบิท จ�ำกัด และเป็นกรรมการ บริษัท วีทีแหนมเนือง จู
เนียร์ จ�ำกัด ท่านมีความความเชี่ยวชาญการบริหารธุรกิจ และการออกแบบและตกแต่งภายใน มี
ประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดงั นี้ ด้านสังคม การศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ
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อาหารกลางวัน เด็กนักเรียนที่มาเรียนศึกษาวิชาพุทธศาสนา  ในส่วนของเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
อุปการะเด็กด้อยโอกาส ในมูลนิธิศุภนิมิต โครงการUNICEF โครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ติดต่อกันหลายปี จัดท�ำโครงการทุนการศึกษา เพื่อบุตรพนักงานที่เรียนดีทุกเทอม ด้าน
เกีย่ วกับพระพุทธศาสนา ถวายทีด่ นิ จ�ำนวน ๑ ไร่ เพือ่ สร้างเจดียป์ ระดิษฐานพระบรมธาตุ ส�ำนักสงฆ์
สันกู อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สร้างพระพุทธรูปองค์จ�ำลองหลวงพ่อทองค�ำ พระประธานใน
พระมณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม คือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมธุรวาส
สาขาวัดไตรมิตรฯ อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา งานออกแบบตกแต่งภายในห้องปฏิบตั ธิ รรม
อาคารธัมมานุธัมมปฏิบัติ ถวายวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายปัจจัยสร้างอาคาร
หอฉัน วัดหินซ้อนใต้ จังหวัดสระบุรี ถวายปัจจัยร่วมสร้างอาคารปฏิบตั ธิ รรม และหอฉัน ศูนย์ปฏิบตั ิ
ธรรมแก้วเมืองเลย จังหวัดเลย ถวายปัจจัยร่วมบุญจัดงานตักบาตรประจ�ำปีและทอดผ้าป่าบูรณะวัด
กับคุณโน้ต อุดม แต้พาณิช วัดพระธาตุหลวง ประเทศลาว เป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือเผยแพร่งาน
พระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก ภาษาต่าง ๆ เจ้าภาพพิมพ์สมุดบันทึกบัญชีเพื่อถวายพระสังฆาธิการ
ในเขตภาค ๘ จัดท�ำการบันทึกบัญชีเป็นระบบ เป็นประธานเอกงานทอดกฐินวัดเทพนารี เป็นประธาน
เอก งานทอดกฐินวัดมเหยงคณ์ เป็นประธานร่วมงานกฐินสามัคคี วัดปากน�้ำภาษีเจริญ ติดต่อกันมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา เป็นประธานเอก งานทอดผ้าป่า เพื่อถมที่ดินด้านข้าง จ�ำนวน ๘ ไร่
ท�ำที่จอดรถ วัดมเหยงคณ์ เจ้าภาพถวายภัตตาหาร น�้ำปานะส�ำหรับคณะพระสังฆาธิการและงาน
บวชพระชาวศรีลังกา ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นผู้รณรงค์ให้พนักงานของ
บริษัทนั่งสมาธิทุกเช้าก่อนท�ำงาน เพื่อฝึกเจริญสติ และส่งเสริมการสร้างสุขในสถานที่ท�ำงาน
ด้านเกี่ยวกับสาธารณูปการ ถวายต้นกล้าเพื่อปลูกป่า จ�ำนวน ๑,๒๐๐ ต้น สวนป่า พื้นที่ค่าย
ลูกเสือมหาจุฬา จังหวัดชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพถวายเครื่องอุปโภค จ�ำนวน ๕๐๐ ชุด ในงานบุรพชน
วันคล้ายวันเกิดท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วัดมเหยงคณ์ วันที่ ๓ ธันวาคม ทุกปี อีกทั้งบริจาค
ทรัพย์เพือ่ ซือ้ รถคนพิการ บริจาคทรัพย์เพือ่ สนับสนุนงานศิลปะ ทีค่ นตาบอดผลิต บริจาคทรัพย์บ�ำรุง
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ศิริราชมูลนิธิ และมูลนิธิรามาธิบดี เป็นประจ�ำทุกปี
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นประธานเอกงานทอดกฐิน
เพื่อสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นผู้ออกแบบและตกแต่งห้องสอบดุษฎีบัณฑิต
(ห้องปัญญา ห้องเอนกประสงค์ ห้องอริยมรรค) อาคารเรียนรวม สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
เป็นผู้ตกแต่งห้องสมุดจิตวิทยา ชั้น M คณะมนุษยศาสตร์ ท�ำบอร์ดติดประกาศและแผงกันแสง
ชัน้ ๕ โซน C อาคารเรียนรวม สาขาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ และท�ำบอร์ดติดประกาศ
หอพักนิสิตนานาชาติ อาคารใหม่ ถวายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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นับได้ว่า ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว เป็นบุคคลผู้ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม  
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางรัมภา สันติธรรม
อายุ ๙๑ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านต�ำบลหนองหาร เป็นรองประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน
อ�ำเภอสันทราย อันดับ ๑ เป็นกรรมการลูกเสือชาวบ้านอ�ำเภอสันทราย สังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการลูกเสือชาวบ้านอ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาประธานชุมชนหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๔ บ้านแม่โจ้ มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้  ผ่านการอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ ๑๔๑/๔
ทะเบียนเลขที่ ๑๔๒๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว อ�ำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ ๑๔๑/๔/ชม ๙๙ ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๒๒  ด�ำรงต�ำแหน่งประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านต�ำบลหนองหาร อ�ำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ ด�ำรงต�ำแหน่งเหรัญญิกชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่
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พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘ ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานลูกเสือชาวบ้านอ�ำเภอสันทราย อันดับ ๑ ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๒๔ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานฝ่ายปฏิคม ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙
เจ้าหน้าที่ลูกเสือในต�ำแหน่งกรรมการลูกเสือพิเศษประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗
ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ น�ำคณะลูกเสือชาวบ้านต�ำบลหนองหาร ร่วมกิจกรรมแสดงพลัง
ส่งใจไปถึงพี่น้อง ๓ จังหวัดภาคใต้ ณ สนามกีฬาสมโภช ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินช่วย
เหลือผู้ประสบภัย ๖ จังหวัดภาคใต้ จากคลื่นยักษ์สึนามิและส่งมอบเงินให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ บริจาคเงินให้แก่มลู นิธชิ ยั พัฒนา ทูลเกล้าถวายเงินสมทบมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพ ทูลเกล้า
ถวายเงินสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์ บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม (ตุลาคม ๒๕๕๔)
ด้านสังคมและการศึกษา ๑) ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการและสนับสนุนทุนทรัพย์ในการสร้างศาลา
ไทยริมทางบริเวณหน้าสถานีประมง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๒) จัดตั้งคณะกรรมการและ
สนับสนุนทุนทรัพย์ในการสร้างศาลาไทยริมทางบริเวณหน้าสถานีอนามัย ต�ำบลหนองหาร อ�ำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๓) จัดโครงการวิ่งการกุศล “เทิดพระเกียรติ” ๕ ธันวามหาราช ๔) มอบ
อุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนบ้านสหกรณ์นิคม  โรงเรียนบ้านทุ่งป่าเกร็ด โรงเรียนวัดห้วยเกี๋ยง โรงเรียน
บ้านแม่โจ้ โรงเรียนบ้านแม่แก้ดน้อย และโรงเรียนบ้านโป่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๐ บาท  ๕) จัดตั้ง
ชมรมออกก�ำลังกายวัดแม่โจ้ ๖) จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ (แข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด)
ระหว่าง วันที่ ๒๓ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ๗) จัดโครงการท�ำฝายต้นน�ำ้ ขนาดเล็กถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๘) จัดโครงการ
ปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพและลดมลพิษ ๙) จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “๑๒
สิงหามหาราชินี” ๑๐) บริจาคเงินซื้อของขวัญเพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติแก่หน่วยงานราชการและ
ชุมชนเป็นประจ�ำทุกปี ๑๑) บริจาคเงินติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อ�ำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่  ๑๒) บริจาคเงินสมทบจัดท�ำพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  
๑๓) ร่วมพัฒนาขุดลอกคลองแม่ข่า ณ เทศบาลต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๑๔) บริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนฯ ช่วยเหลือนักเรียนพิการของโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่
๑๕) ทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่ สมทบทุนบูรณะโรงเรียนบ้านป่าเหมือด อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๑๖) ทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการศึกษาโรงเรียนในเขตต�ำบล
แม่หอพระ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๑๗) บริจาคหนังสือเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลา
ให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านป่าเหมือด อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑๘) ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้
โรงพยาบาลสันทราย อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑๙) ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง
ห้องคอมพิวเตอร์และซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ ๑) บริจาคปัจจัยในการทอดกฐินสามัคคี
อ�ำเภอสันทราย ประจ�ำปี ๒๕๔๒  ๒) น�ำคณะลูกเสือชาวบ้าน พ่อค้าแม่คา้ และชาวบ้านแม่โจ้ท�ำบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันส�ำคัญทางศาสนาและเทศกาลต่าง ๆ เป็นประจ�ำทุกปี ๓) ทอดผ้าป่าสามัคคี
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สมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ วัดห้วยเกี๋ยง ต�ำบลหนองหาร อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๔) ทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่ สมทบทุนโครงการผลิต ๘๐ พระบัณฑิต ๘๐ พรรษา แด่องค์ราชันย์ วิทยาลัย
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทอดถวาย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต�ำบลหนองหาร อ�ำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ๕) ตัง้ โรงทานในการท�ำบุญต่าง ๆ เป็นประจ�ำ ๖) ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้าง
ศาลาที่พักผู้ป่วยอัมพฤก วัดห้วยเกี๋ยง ต�ำบลหนองหาร อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๗) บริจาค
ทรัพย์ในการสร้างแทงค์น�้ำวัดวิเวกวนารามต�ำบลหนองหาร อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๘) บริจาคเงินบ�ำรุงวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ในการสร้างอุโบสถกลางน�้ำ ๙) บริจาคเงินสร้างโรงครัว
และศาลาการเปรียญ วัดป่าสักงาม อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑๐) บริจาคเงินในการ
ปิดทองพระพุทธรูป ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑๑) ท�ำบุญทอดผ้าป่า
สามัคคีเพือ่ สมทบทุนการก่อสร้างวิหารหลวงพ่อทันใจ วัดป่าเหมือด อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
๑๒) เป็นประธานอุปถัมภ์ ทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างพระมหาสังกัจจายน์มหาลาภ สันติธรรม
ทวีทรัพย์ ทวีโชค ค้าขายร�่ำรวยตลอดกาล ณ สถานธรรมมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ อ�ำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ๑๓) เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์
วัดห้วยเกี๋ยง ต�ำบลหนองหาร อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑๔) เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อ
สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ ณ ธุดงค์สถานล้านนา อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑๕) เจ้าภาพทอด
กฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่งส�ำเร็จทุกอย่างเป็นอัศจรรย์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบุญสุพล อ�ำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางรัมภา สันติธรรม ได้อปุ ภัมภ์
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ด้วยดีตลอดมา
นับได้ว่า นางรัมภา สันติธรรม เป็นบุคคลผู้ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสิริลักษณ์ ประเสริฐ
อายุ ๗๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นข้าราชการบ�ำนาญ ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ รับราชการครั้งแรกที่
โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ และต่อมาย้ายมารับราชการที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก
ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น จนเกษียณอายุราชการ เป็นพยาบาลท�ำงานด้าน
การพยาบาล งานอนามัยแม่และเด็ก และงานวางแผนครอบครัวในโรงพยาบาลแม่และเด็ก และได้
เลือ่ นต�ำแหน่งเป็นหัวหน้างาน บริหารงานในโรงพยาบาลแม่และเด็ก เป็นนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นิเทศติดตามงานอนามัยแม่และเด็กและงานวางแผนครอบครัว ใน ๗ จังหวัด เขต ๔ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมงานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว
การใส่ห่วงอนามัย เป็นต้น
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ด้านเกี่ยวกับสังคมและการศึกษา เป็นกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ พระอารามหลวง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เป็นกรรมการมูลนิธิข้าราชการบ�ำเหน็จบ�ำนาญและผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น เป็นรอง
ประธานกรรมการศูนย์กัลยาณมิตร จังหวัดขอนแก่น เป็นกรรมการสมาคมครู-ผู้ปกครองโรงเรียน
เทศบาลวัดกลาง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นสมาชิกของสมาคมข้าราชการ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญและผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น เป็นสมาชิกของชมรมข้าราชการครูบ�ำนาญ เป็น
สมาชิกของชมรมข้าราชการบ�ำเหน็จบ�ำนาญ กระทรวงสาธารณสุข เป็นสมาชิกของชมรมสร้าง
เสริมสุขภาพศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต ๗ จังหวัดขอนแก่น เป็นสมาชิกของดอกคูณและอาสาเมตตา
ธรรม จังหวัดขอนแก่น เป็นสมาชิกของชมรมรวมใจผู้สูงวัย จังหวัดขอนแก่น เป็นกรรมการมูลนิธิ
เด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์ อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดหาทุนและบริจาคทุนการ
ศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ พระ
อารามหลวง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน มอบทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิต่าง ๆ ได้แก่ ๑) มูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๒) มูลนิธกิ ลั ยาณวัตร อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๓) มูลนิธิเด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์ อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔) มูลนิธิโรงเรียน
เทศบาลวัดกลาง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๕) มูลนิธโิ รงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย อ�ำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๖) มูลนิธโิ รงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิว์ ทิ ยา วัดธาตุพระอารามหลวง
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๗) มูลนิธิเพื่อคนตาบอด อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ๘) ประธานกรรมการมูลนิธกิ ลั ยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น กรรมการมูลนิธโิ รงเรียนเทศบาล
วัดกลาง จังหวัดขอนแก่น กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น
กรรมการมูลนิธเิ ด็กพิการ โรงเรียนศรีสงั วาลย์ จังหวัดขอนแก่น กรรมการทีป่ รึกษามูลนิธขิ า้ ราชการ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญและผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น จัดหาทุนและบริจาคทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา วัดธาตุ พระอารามหลวง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น
ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินร่วมกับคณะญาติสร้างหอพักคนป่วย
โรงพยาบาลขอนแก่น จ�ำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเจ้าภาพเงินให้โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท บริจาคเงินร่วมสมทบมูลนิธิ พ.อ.ส.ว. บริจาคเงินร่วมสมทบ
ทุนมูลนิธชิ ยั พัฒนา และบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทีอ่ งค์การยูนเิ ชฟแห่งประเทศไทย เป็น
ประจ�ำทุกปี
ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลังเกษียณอายุราชการ ได้อุทิศตนเพื่อท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธ
ศาสนา ได้เข้าปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ๓ เดือน รับศีลอุโบสถ ทุกวันพระ ณ วัดธาตุ
พระอารามหลวง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้บริจาคเงินสมทบทุนบูรณะ/การก่อสร้าง
วัดธาตุ พระอารามหลวง รวมเป็นเงิน ๒,๔๐๔,๒๓๑ บาท บริจาคเงินเข้ากองกฐินสามัคคีบูรณะวัด
นันทิการาม จังหวัดขอนแก่น รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท บริจาคเงินเข้ากองกฐินสามัคคีบูรณะ
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วัดป่าประชาสามัคคีสนั ติธรรม จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และเป็นประธานทอดถวาย
กฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ฟืน้ ฟูสขุ ภาพนักบวชนานาชาติพทุ ธรักษา จังหวัดขอนแก่น เป็น
เงิน ๖๐๓,๕๐๐ บาท ได้บริจาคทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดหรคุณ อ�ำเภอน�้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท   นอกจากนี้ยังได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่
ปรากฏจึงท�ำให้ได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ และได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้ ๑) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕
ได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทวิตยิ าภรณ์ชา้ งเผือก (ท.ช.) ๒) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ ได้รบั เหรียญ
จักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตขอนแก่ น
นางสิริลักษณ์ ประเสริฐ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐ เป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปีละ ๕ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐
บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท นิสิตปริญญาโท ปีละ ๕ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐
บาท พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑ เป็นเจ้าภาพถวายความอุปถัมภ์จตุปจั จัย ภัตตาหาร นำ�้ ดืม่ และนำ�้ ปานะ
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นประจ�ำทุกปี เป็น
เจ้าภาพบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารสถานีวทิ ยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75
MHz. เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์
(อาจ อาสภมหาเถร) วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ร่วมบริจาค
ทรัพย์ก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ร่วมบริจาคทรัพย์กอ่ สร้างกุฏศิ นู ย์เผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนานานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตขอนแก่ น
วัดนันทิการาม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ร่วมท�ำบุญกฐินสามัคคี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพือ่ พัฒนาศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนานานาชาติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดนันทิการาม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
นับได้ว่า นางสิริลักษณ์ ประเสริฐ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางอ�ำภา สวาทยานนท์
อายุ ๗๕ ปี

สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดํารง
ตําแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท สยามบียู อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด ประธานกรรมการ
บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด ประธานกรรมการ บริษัท แอล เอส พลาสติก จํากัด
ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามเทคนิคพลาสติก ประธานกรรมการ บริษัท สยามบิ๊ก
แพ็คพลาสติก จํากัด  มีประสบการณ์และผลงานมากมายสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้มีความชํานาญในเรื่อง
บริหารธุรกิจและบริหารกิจการ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเทคนิคด้านพลาสติก
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ด้านเกี่ยวกับสังคมและประเทศชาติ ได้ร่วมบริจาคสร้างสถานที่ราชการต่าง ๆ โรงเรียน
และโรงพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้ ปี ๒๕๕๘ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาท
ยานนท์ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน ๕๐,๐๐๐
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่วมสมทบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดคู่สร้าง จํานวน ๕๐,๐๐๐
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้บริจาคทรัพย์สร้างโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ (ห้าแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บริจาคทรัพย์สร้างตึก
โรงพยาบาลบางจาก จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ (ห้าแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้บริจาคทรัพย์ให้กับ
มูลนิธริ ามาธิบดี จํานวน ๕๐,๐๐๐ (ห้าหมืน่ บาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้บริจาคทรัพย์สร้างโรงพยาบาล
จักรีนฤบดินทร์ และซื้อเครื่องมือแพทย์ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ปี ๒๕๕๗ ได้
บริจาคทรัพย์ให้กับโรงเรียนวัดคู่สร้าง ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้บริจาคทรัพย์ให้กับ
โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้บริจาคทรัพย์
ให้กับโรงเรียนวัดบางแม่หม้าย จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บริจาค
ทรัพย์ให้กับโรงเรียนวัดหัวคุ้ง จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บริจาค
ทรัพย์สร้างสถานพยาบาลภูริปาโรอินเดีย ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บริจาคทรัพย์สร้างเครื่องทําน�้ำดื่มให้โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๑ บริจาคให้มูลนิธิคนพิการ จํานวน ๕๐,๐๐๐
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ปี ๒๕๖๑ บริจาคให้มูลนิธิศุภนิมิต จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๑ บริจาคให้มูลนิธิ UNICEF จํานวน ๕๐,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และมูลนิธิ
การกุศลต่าง ๆ ในสังคมอีกมากมาย
ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
ได้อทุ ศิ ตนกับงานพระพุทธศาสนามาโดยตลอดทัง้ ในด้านการเป็นต้นแบบให้กบั พุทธศาสนิกชน โดย
อยู่วัดรักษาศีล และการเผยแผ่ธรรมะและให้ความรู้ให้แก่ชาวต่างประเทศที่มาเยือนวัด พร้อมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างศาสนวัตถุช่วยเหลือเกื้อกูลคณะสงฆ์ เป็นอุบาสิกาที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
โดยสนับสนุนกิจการทางด้านพระพุทธศาสนามาโดยตลอด เช่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บริจาคทรัพย์สร้าง
วัดแค อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมบริจาคสร้างวัดแค ถวายทุนการ
ศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรวัดพระสมุทรเจดีย์ เป็นต้น และยังได้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่
ปรากฏจึงท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ เช่น ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์
มงกุฎไทย และได้รบั มอบโล่และใบประกาศเกียรติคณ
ุ แม่กติ ติมศักดิจ์ ากโรงเรียนป้อมนาคราชสวาท
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ยานนท์ และรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์แก่คณะครุศาสตร์ในงาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางอําภา สวาทยานนท์ ได้
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ การงานของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยดี เ สมอมา เช่ น เป็ น ผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ บํ า รุ ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ และการสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของคณะ
ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สนับสนุนทุนในการปรับปรุงห้องเรียนคณะ
ครุศาสตร์และการสอน และบริจาคสิ่งของสนับสนุนการศึกษาและจตุปัจจัยและอุปกรณ์การศึกษา
แก่คณะครุศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ และเป็นกําลังสําคัญในการถวายความอุปถัมภ์แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นจํานวนเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
นับได้ว่า นางอําภา สวาทยานนท์ เป็นผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางวิบูลย์ จิรัปปภา
อายุ ๗๒ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนธาตุพนม
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  มีประสบการณ์และ
ผลงานมากมายสรุปได้ดังนี้ เป็นประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำจังหวัดนครพนม เป็นผู้
จัดการโรงน�้ำแข็งธาตุพนม เป็นผู้จัดการจิรัปปภารีสอร์ท ด้านเกี่ยวกับสังคมและการศึกษา ได้
อุปถัมภ์บริจาคเครือ่ งมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล สร้างสนามเด็กเล่น ปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์และจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้แก่สถานศึกษา นอกจากนัน้ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่
โรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น  ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้อุปถัมภ์ทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์ที่ศึกษา
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ในระดับอุดมศึกษา ได้อุปถัมภ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและบริจาคปัจจัยสร้างศาสนสถานวัด
ต่าง ๆ และบ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏจึงท�ำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ คือ ได้รับ
การคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๔๖ และได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรผู้ท�ำคุณ
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ประจ�ำปี ๒๕๔๘  
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางวิบลู ย์ จิรปั ปภา ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นกรรมการกองทุนเพือ่ พัฒนาการ
ศึกษา “พระธรรมปริยัติมุนี” (นวน เขมจารี) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ได้ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิต
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์กจิ กรรมของวิทยาลัยสงฆ์นครพนมอย่างต่อเนือ่ ง  เป็นผูบ้ ริจาค
สมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม นอกจากบริจาคแล้วยังชักชวนผูม้ จี ติ ศรัทธา
บริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์นครพนมด้วย
นับได้วา่ นางวิบลู ย์ จิรปั ปภา  เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางเฉลียว พงษ์พันธุ์
อายุ ๗๑ ปี

สําเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบางปะอิน (วัดเซ)
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ยึดมั่นในกุศล
จริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทํางานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั
ได้ประกอบสัมมาอาชีวะประกอบธุรกิจร้านอาหารลุงนวย การค้าขาย เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของสังคมทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงาน ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ทั้งแรงกายแรง
ทรัพย์ดว้ ยปัจจัย ๔ ด้วยดีตลอดมา และยังได้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
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ในส่วนเกีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางเฉลียว พงษ์พนั ธุ์ ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ เช่น ส่งเสริมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในการอุปถัมภ์โครงการต่าง ๆ หลายโครงการ มอบทุนการศึกษา ตัง้ กองทุนการศึกษา
พระนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ภาควิชาศาสนา
และปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
นับได้วา่ นางเฉลียว พงษ์พนั ธุ์ เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บาํ เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางชุติมา ตั้งรัตคณะ
อายุ ๖๘ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ ท�ำคุณประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว มีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพ คือ เป็นประธานโครงการหมู่บ้านชุติมาและในเครือ
ด้านสังคม เป็นผูส้ นับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผูย้ ากไร้ ตลอดจนพระภิกษุสามเณรให้
ได้รับการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการประกอบสัมมาชีพที่สุจริต ด้านประเทศชาติ ด�ำรงตนเป็น
พลเมืองที่ดี อุทิศตนต่อหน้าที่ส่วนรวม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค ยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และด้านพระพุทธศาสนา ด�ำรงตน
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เป็นพุทธมามกะทีด่ ใี นการท�ำนุบ�ำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาในทุกด้าน และน�ำหลักธรรมค�ำสัง่ สอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการ ครองตน ครองคน และครองงาน และยังได้บ�ำเพ็ญ
หิตนุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางชุติมา ตั้งรัตคณะ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ด�ำเนินการจัดหาปัจจัย
ประสานงาน ระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดสร้างวิทยาลัยสงฆ์และอนุพทุ ธมณฑล
เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมบาลีของคณะสงฆ์จงั หวัดชัยภูมแิ ละคณะสงฆ์ภาค ๑๑ โครงการ
ปฏิบตั ธิ รรมกัมมัฏฐานนิสติ วิทยาลัยสงฆ์ชยั ภูมิ และให้การอุปถัมภ์โครงการจัดตัง้ วิทยาลัยสงฆ์ชยั ภูมิ
ร่วมกับพระเดชพระคุณพระเทพภาวนาวิกรม เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ จนบรรลุผลส�ำเร็จ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษา อบรม เผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพัฒนา
พระสงฆ์ให้มีความรู้ ความสามารถที่สูงขึ้น รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหลักธรรมค�ำสอน
และปฏิบตั ธิ รรมส�ำหรับพุทธศาสนิกชน ณ บริเวณทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ “โคกดินแดง” เลขที่ ๙๗
หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ต�ำบลนาฝาย อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
นับได้ว่า นางชุติมา ตั้งรัตคณะ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จงมีมติ
เป็นเอกฉันท์เสนอให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่
อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายไพศาล คุนผลิน
อายุ ๖๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการผู้อ�ำนวยการ บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์
และผลงานสรุปได้ดังนี้ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นายไพศาล คุนผลิน เป็นผู้มีความศรัทธา
เลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบตั ธิ รรมเป็นนิจ ได้อปุ สมบทเป็นพระสงฆ์และได้อปุ ถัมภ์
พระพุทธศาสนาด้วยก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังสติปัญญาและก�ำลังทรัพย์ของตนในการส่งเสริมและ
เผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยการน�ำคณะฆราวาสที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้ร่วม
อุปสมบทและบวชเนกขัมมะ รวมทั้งไปศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม ดังนี้  
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๑) ได้อุปสมบทและน�ำญาติและคณะร่วมอุปสมบทและบวชเนกขัมมะในพิธีบรรพชา
อุปสมบทและบวชเนกขัมมะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และงานฉลองมหามงคลพุทธารามมหาราชชยันตี ครบ ๕๐ ปี จ�ำนวน
๘๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย  
๒) ได้อปุ สมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวัน
ที่ ๑๔ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดป่าพุทธคยา ประเทศอินเดีย และเป็นศาสนูปถัมภก
ถวายการอุปถัมภ์และร่วมทอดกฐินเพื่อจัดหากองทุนในการก่อสร้างหอพักพระนักศึกษาไทย ณ
มหาวิทยาลัยบานาราส ฮินดู เมืองพาราณสี และจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายใน
ด้านภัตตาหารและคิลานเภสัช
๓) ได้อปุ สมบทในโครงการบรรพชา อุปสมบทพระนวกโพธิ รุน่ ๑ จ�ำนวน ๑๐๘ รูป ระหว่าง
วันที่ ๑๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเปิดโอกาสให้ศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรมตามพุทธสถานที่
ลุมพินี กบิลพัสดุ์ เทวทหะและรามคาม โดยพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เป็นพระอุปัชฌาย์
๔) ได้น�ำคณะพุทธศาสนิกชนมอบเครื่องเล่นดนตรีให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันการ
ประกวดร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า รวมถึงอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาแด่นักเรียน
จ�ำนวน ๖๕๐ คนในงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่วัดไทย
พุทธคยา นอกจากนี้ ยังได้เป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระสงฆ์ที่วัดชิงเหนือ สิบสองปันนา ประเทศจีน
ด้วย
ด้านการศึกษาสงเคราะห์  ได้จดั ตัง้ กองทุนศึกษาพระ เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์
และหนังสือธรรมะเพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้เป็นเจ้าภาพใน
การถวายภัตตาหารเพล และปัจจัยส�ำหรับพระภิกษุและสามเณรทุกรูป ในโอกาสวันเกิด และวัน
พิเศษต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ รวมถึงการสร้างพระ
ประธานในโบสถ์เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บรรพชิตมาประกอบศาสนกิจ และร่วมกิจกรรมส�ำคัญทาง
พุทธศาสนา อาทิ เวียนเทียนในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา เป็นต้น
ด้านการสาธารณูปการ  ได้เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีอปุ ถัมภ์การก่อสร้างและท�ำนุบ�ำรุง
วัดและศาสนสถานทั้งในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๐ - ๓๐ ปี อาทิ วัดพระธาตุสุโทน
อ�ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วัดชัยเภรีย์ อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดกกม่วง อ�ำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี วัดเลียบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นเจ้าภาพก่อสร้างวัดและ
ศาสนสถานในต่างประเทศ อาทิ วัดชิงเหนือ สิบสองปันนา ประเทศจีน วัดไทยพุทธคยา วัดไทยสาร
นาถและวัดไทยกุสินารา ประเทศอินเดีย และวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล   นอกจากนี้ ยังมีจิต
ศรัทธาเดินทางไปประเทศเมียนมาเพื่อสร้างพระบัวเข็ม ชนะมาร บันดาลโชค และน�ำมาถวายวัด
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เทวราชกุญชรเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยประดิษฐานถาวรไว้ที่มณฑปจตุรมุข
วัดเทวราชกุญชรให้สาธุชนได้สักการบูชา
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คุณไพศาล คุนผลิน ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้อปุ ถัมภ์อาหารและเครือ่ งดืม่ ในการ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายทุนการศึกษา
พระนิสติ บริจาคทรัพย์รว่ มงานพิธปี ระสาทปริญญา ร่วมท�ำบุญบริจาคอาหารและนำ�้ ดืม่ เข้าโรงครัว
ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นับได้วา่ นายไพศาล คุนผลิน เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางวีระวรรณ พราพงษ์
อายุ ๖๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นข้าราชการบ�ำนาญ มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ ๑) บรรณารักษ์ที่ส�ำนักหอ
สมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๕๔) ๒) เป็นประธานและกรรมการ ของคณะ
ท�ำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ๓) เป็นคณะบรรณาธิการ
จัดท�ำหนังสือ “หัวเรือ่ งส�ำหรับหนังสือภาษาไทย ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๔) เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านบรรณารักษศาสตร์ที่ส่วนหอสมุดกลาง ส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
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๒๕๖๑) ตลอดระยะเวลาการท�ำงาน นางวีระวรรณ พราพงษ์ ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางวีระวรรณ พราพงษ์ ได้ส่ง
เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา ดังนี้ ๑) เป็นวิทยากรอบรม รวมถึง
ให้ค�ำแนะน�ำด้านการวิเคราะห์และท�ำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศแก่บรรณารักษ์
และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) เป็นวิทยากรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ส�ำหรับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓) สอนแนะน�ำ และให้ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับงานวิเคราะห์และท�ำรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุดแก่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดใหม่ของส่วนหอสมุดกลาง
และห้องสมุดคณะ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔) ตรวจและแก้ ไขรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุดในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ถูกต้องและเป็น
มาตรฐาน ๕) ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมในโครงการสัมมนา โครงการอบรมฯ ของส่วน
หอสมุดกลาง ส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยฯ อย่างสม�่ำเสมอ
อีกทั้งเป็นคณะท�ำงาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ�ำ
ส่วนหอสมุดกลาง และส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ ๑) เป็นอนุกรรมการผู้ทรง
คุ ณ วุ ฒิ ในคณะอนุ ก รรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ�ำส�ำนั ก หอสมุ ด และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ๒) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง ส�ำนักหอ
สมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓) เป็นทีป่ รึกษา (ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบรรณารักษ์) ใน คณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้ ส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔) เป็นคณะท�ำงาน ในคณะท�ำงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) เป็นคณะท�ำงานผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะท�ำงานยกร่างแผนพัฒนาส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ๖) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๗) เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร ส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๘) เป็นคณะท�ำงานผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะท�ำงานปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการใช้ห้องสมุด ๙) เป็นที่ปรึกษา ในคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาส่วนหอสมุดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๐) เป็นทีป่ รึกษา ในคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ส่วนหอสมุดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นับได้ว่า นางวีระวรรณ พราพงษ์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสมนึก จันทร์ศรีทอง
อายุ ๖๕ ปี

สําเร็จการศึกษา ป.กศ., พ.ม., ศ.บ.
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านดนตรีไทย
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ ทําคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ดํารงตําแหน่งเป็นไวยาวัจกร วัดตะโก ตําบลดอนหญ้านาง อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีประสบการณ์และผลงานมากพอสรุปได้ ดังนี้ ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นประธานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะโก เป็นกรรมการ กต.ตร. สภ.ภาซี เป็นกรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ เทิดทูน

149
ไว้ซงึ่ การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข เป็นคณะกรรมการ
จัดงานวันพ่อแห่งชาติเป็นประจําทุก ๆ ปี เป็นคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เป็นประจํา
ทุก ๆ ปี ให้การสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมชุมชมวันตะโก ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก โรงเรียน
วัดตะโก ให้การสนับสนุนการจัดงานโรงเรียนวัดตะโกเป็นประจําทุกปี
ด้ า นเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาและสาธารณู ป การ เป็ นไวยาวั จกร วั ดตะโก ตํ า บล
ดอนหญ้านาง อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นคณะกรรมการโครงการก่อสร้าง
พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ วัดตะโก เป็นคณะกรรมการมูลนิธิพระมงคลสิทธาจารย์
(รวย ปาสาทิ โ ก) เป็ น คณะกรรมการจั ด งานครบรอบวั น คล้ า ยวั น เกิ ด พระมงคลสิ ท ธาจารย์
(รวย ปาสาทิโก) เป็นคณะกรรมการจัดงานครบรอบวันมรณภาพ พระมงคลสิทธาจารย์ (รวย
ปาสาทิโก) และยังได้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดี
เป็นที่ปรากฏจึงท�ำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ คือ ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อดีเด่น ประจําปี พ.ศ.
๒๕๕๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสมนึก จันทร์ศรีทอง ได้
สนับสนุนการปรับปรุงสํานักงานสํานักทะเบียนและวัดผล ได้สนับสนุนวัสดุสาํ นักงาน หมวดครุภณ
ั ฑ์
สํานักทะเบียนและวัดผล ให้ความอุปถัมภ์ทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และได้ให้ความอุปถัมภ์งานพิธปี ระสาทปริญญา และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ด้วย
ดีเสมอมา
นับได้วา่ นายสมนึก จันทร์ศรีทอง เป็นผู้ทไี่ ด้บําเพ็ญนิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางขัตติยา ด้วงส�ำราญ
อายุ ๖๓ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา),
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา), ปร.ด. (บริหารการศึกษา)
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัด
นครปฐม  มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ เป็นอาจารย์โรงเรียนบ้านกันตรุม อ�ำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอาจารย์โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร สปก. สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เป็นอาจารย์
โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ สปอ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นอาจารย์โรงเรียนวัดต�ำหนักเหนือ
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(ชื่นวิทยานุสรณ์) สปอ.บางใหญ่จังหวัดนนทบุรี เป็นครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดต�ำหนักเหนือ
(ชื่นวิทยานุสรณ์) สปอ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้อ�ำนวยการช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน
วังน�้ำเขียว สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ และเป็นผู้อ�ำนวยการช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสังวรพิมล
ไพบูลย์ (จันทานุกูล) สพป.นนทบุรี เขต ๒ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ๑) การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธปัญญาศรีทวารวดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
พระวิทยากรกระบวนธรรม ส�ำนักงานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบัน
ชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓) รูปแบบการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญจากแหล่งเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔) การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบอุปนัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๕) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส�ำหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ๕) ตัวแทนประเทศไทยน�ำเสนอผลงานวิจัย
ณ ประเทศ ไทย ลาว มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
ด้านเกี่ยวกับสังคม ๑) เป็นเจ้าภาพอาหารงานกราบพระบรมศพและงานถวายพระเพลิง
๒) เป็นเจ้าภาพอาหารและอุปการะเด็กพิการซ�้ำซ้อนปากเกร็ด และนักเรียนโรงเรียนในจังหวัด
นนทบุรี ๓) ได้ร่วมบุญสร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียนต่าง ๆ เป็นประจ�ำ ๔) เป็นกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ๕) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ๖) เป็นธนาคารคลังสมอง ศูนย์อาสา
จังหวัดนนทบุรี
ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ ๑) ให้ความรู้ทั่วประเทศ ในระบบ UTQ ระบบ GURU ONLINE
กระทรวงศึกษาธิการ ๒) เป็นทีป่ รึกษางานด้านการศึกษาและการวิจยั กระทรวงศึกษาธิการ ๓) เป็น
แม่บ้านทหารบก ให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน จัดงาน ฯลฯ
ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ๑) ได้รว่ มเป็นเจ้าภาพสร้างวัด โบสถ์ สร้างเกีย่ วกับพระพุทธ
ศาสนาเป็นประจ�ำ ๒) เป็นเจ้าภาพอาหาร น�้ำปานะ วิปัสสนากัมมัฏฐาน วิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวารวดี พระอารามหลวงเป็นประจ�ำ ๓) มอบทุนและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับพระ
เณร นิสิตนักศึกษาเป็นประจ�ำ ๔) ได้มอบทุนและสนับสนุนด้านการศึกษาให้โรงเรียนนักเรียนเป็น
ประจ�ำ ๕) ได้สนับสนุนและอุปถัมภ์กิจการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ๖) เป็นที่ปรึกษางานด้าน
การศึกษา/การวิจัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง และได้บ�ำเพ็ญ
หิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานเป็นที่
ประจักษ์และคุณความดีเป็นทีป่ รากฏจึงท�ำให้ได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ ได้แก่ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
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เสาเสมาธรรมจักร ประกาศเกียรติคณ
ุ และรางวัลอืน่ ๆ อีกมากมาย เช่น ได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ท.ช., ร.จ.พ., ประถมาภรณ์มงกุฎไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ และรางวัล
๑) ครูต้นแบบ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ๒) ครู
บริหารวิชาการดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๑ คุรุสภา ๓) ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๒ คุรุสภา
๔) ผลงานวิชาการยอดเยี่ยม (Best Practice) ๒๕๕๒ กระทรวงศึกษาธิการ ๕) ครูสอนดี ปีการ
ศึกษา ๒๕๕๔ จังหวัดนนทบุรี ๖) ศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยศิลปากร   ๗) รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  ๘) รางวัลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ๙) เฉลี่ย ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ TOP TEN ของกลุ่ม
โรงเรียนรัฐ (อันดับที่ ๑) ๑๐) รางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดร.ฐานุต กระแสร์ ปีการ
ศึกษา ๒๕๕๖ จังหวัดนนทบุรี ๑๑) รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ด.ญ.เดือนฉาย
อิสรเสนา ณ อยุธยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กระทรวงศึกษาธิการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางขัตติยา ด้วงส�ำราญ ได้ส่ง
เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา คือ เป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขงิ พระอารามหลวง เป็นกรรมการในโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ทุกปี เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา โดยมอบทุนและ
สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับพระภิกษุและสามเณร นิสิต นักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ทุกปีการศึกษา  เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านอุปกรณ์การศึกษา และ
กิจการงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  เป็นผู้บริจาค
โดยสนับสนุนบริจาคกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวงเป็นประจ�ำ 
นับได้ว่า นางขัตติยา ด้วงส�ำราญ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางรัตนา กิตติบรรลุ
อายุ ๖๑ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและคอมพิวเตอร์
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารสวัสดี เมืองคามารีลโร่ เป็นเจ้าหน้าทีเ่ ซ็นเช็ควัดพระธาตุ
ดอยสุเทพ ยูเอสเอ มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดงั นี้ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเจ้าภาพร่วมงานสงกรานต์
วัดไทยลอสแองเจลีส เมืองนอร์ท ฮอลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นจ�ำนวนเงิน ๕๐๐ (ห้าร้อยเหรียญ
สหรัฐ) เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวันขึ้นปีใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๑,๐๐๐ (หนึ่งพันเหรียญสหรัฐ) เป็น
ประธานร่วมจัดงานวันสงกรานต์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
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ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๑,๕๐๐ (หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญสหรัฐ) บริจาคเงินสมทบทุน
โครงการก่อสร้างพระอุโบสถ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็น
จ�ำนวนเงิน ๒๐๐ (สองร้อยเหรียญสหรัฐ) เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีเปิดป้าย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอส
เอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๑,๐๐๐ (หนึง่ พันเหรียญ
สหรัฐ) เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติชาดก กัณฑ์นครกัณฑ์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมือง
ชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๑,๓๐๐ (หนึง่ พันสามร้อยเหรียญ
สหรัฐ) เป็นเจ้าภาพถวายเงินสร้างฐานเจดีย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๕๐๐ (ห้าร้อยเหรียญสหรัฐ) เป็นประธานท�ำบุญ
วันพ่อแห่งชาติ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๑,๐๐๐ (หนึ่งพันเหรียญสหรัฐ)  พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นประธานจัดงาน
ท�ำบุญในงานกตัญญูกตเวทิตาธรรมร�ำลึก วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๑,๐๐๐ (หนึ่งพันเหรียญสหรัฐ) เป็นประธาน
จัดงานขันโตก ดินเนอร์การกุศล วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๒,๐๐๐ (สองพันเหรียญสหรัฐ) ร่วมบริจาคท�ำบุญเนื่องใน
งานวันวิสาขบูชา วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๒๐๐ (สองร้อยเหรียญสหรัฐ) เป็นเจ้าภาพถวายจตุปจั จัย งานประชุม
สมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๑,๐๐๐ (หนึ่งพันเหรียญสหรัฐ) เป็นประธาน
จัดงานสลากภัต วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๑,๐๐๐ (หนึง่ พันเหรียญสหรัฐ) เป็นประธานร่วมทอดผ้าป่า งานถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน-ลอยกระทง วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๕๐๐ (ห้าร้อยเหรียญสหรัฐ) ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพผ้าป่า
สามัคคีมหากุศล ของโครงการฝันเป็นจริง วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๕๐๐ (ห้าร้อยเหรียญสหรัฐ)  พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นประธานร่วม
จัดงานสงกรานต์ วัดโพธิวารีรังสฤษฎ์ เมืองวิทเทียร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
เงินจ�ำนวน ๑,๒๐๐ (หนึ่งพันสองร้อยเหรียญสหรัฐ) เป็นประธานร่วมท�ำบุญงานวันสงกรานต์
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน
จ�ำนวน ๕๐๐ (ห้าร้อยเหรียญสหรัฐ) ร่วมบริจาคเงินท�ำบุญในงานวันสารทไทย-สลากภัต วัดพระ
ธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน
๕๐๐ (ห้าร้อยเหรียญสหรัฐ) เป็นรองประธานงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระธาตุดอย
สุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๑,๐๐๐
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(หนึง่ พันเหรียญสหรัฐ) เป็นรองประธานถวายผ้าป่า งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสุทธาวาส
เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๕๐๐ (ห้าร้อยเหรียญ
สหรัฐ)  พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมบริจาคท�ำบุญทอดผ้าป่าในงานวันขึ้นปีใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอส
เอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๓๐๐ (สามร้อยเหรียญ
สหรัฐ) ร่วมบริจาคท�ำบุญในงานวันมาฆบูชา วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๓๐๐ (สามร้อยเหรียญสหรัฐ) ร่วมบริจาคท�ำบุญ
เนือ่ งในงานวันเข้าพรรษา วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๔๐๐ (สี่ร้อยเหรียญสหรัฐ) เป็นประธานจัดงานวันสารทไทย-สลาก
ภัต วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน
จ�ำนวน ๑,๐๐๐ (หนึ่งพันเหรียญสหรัฐ) เป็นประธานจัดงานวันพ่อแห่งชาติ และเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน
จ�ำนวน ๗๐๐ (เจ็ดร้อยเหรียญสหรัฐ) เป็นรองประธานงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระ
ธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน
๑,๐๐๐ (หนึ่งพันเหรียญสหรัฐ) เป็นรองประธานถวายผ้าป่า งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัด
สุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๗๐๐ (เจ็ดร้อย
เหรียญสหรัฐ)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ร่วมบริจาคท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีงานวันขึ้นปีใหม่ วัดพระธาตุดอย
สุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๓๐๐ (สาม
ร้อยเหรียญสหรัฐ) ร่วมบริจาคท�ำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๑๐๐๐ (หนึ่งพันเหรียญสหรัฐ)  ร่วมบริจาค
ท�ำบุญเนือ่ งในงานวันกตัญญูกตเวทิตาธรรมร�ำลึก วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๕๐๐ (ห้าร้อยเหรียญสหรัฐ)  เป็นรองประธาน
จัดงาน เนื่องในวันสงกรานต์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๒,๐๐๐ (สองพันเหรียญสหรัฐ) เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
มหาชาติชาดก กัณฑ์มหาราช วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๙๙๙ (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญสหรัฐ) เป็นประธานทอด
ผ้าป่าบริวารกฐินประทาน จากสมเด็จพระสังฆราช วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เงินจ�ำนวน ๒,๕๐๐ (สองพันห้าร้อยเหรียญสหรัฐ) ด้วย
ผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ เช่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับ
เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณผู้ให้ความอุปถัมภ์วัด จากวัดไทยลอสแองเจลิส  พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับ
เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ในงานประเพณี
สงกรานต์ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
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ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางรัตนา กิตติบรรลุ ได้ส่ง
เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้ถวายทุนการศึกษาพระภิกษุ
สามเณร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจ�ำ เป็นผู้บริจาคเครื่องอุปโภคให้แก่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจ�ำ
นับได้วา่ นางรัตนา กิตติบรรลุ เป็นบุคคลผูไ้ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม  ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางรัศมี ทินกรวงศ์
อายุ ๖๑ ปี

ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ประกาศนียบัตรการศึกษา จากวิทยาลัยครูอุดรธานี
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการที่ปรึกษาและสนับสนุนสมาคมหนองคายการกุศล และจิตอาสากู้ภัยอื่น ๆ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ อาทิเช่น อุทกภัย ภัยหนาว ในถิ่นทุระกันดาร อย่างต่อเนื่อง
เป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจ�ำศูนย์เผยแผ่พทุ ธศาสนาวัดโพธิช์ ยั (พระอาราม
หลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นกรรมการด�ำเนินการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวาย
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พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ และสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดิ
นทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เป็นประจ�ำทุกเดือน   เป็นเจ้าภาพโรงทานและถวายภัตตาหาร
เครื่องดื่ม น�้ำปานะ แก่พระภิกษุสามเณรในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในพิธีประทานสัญญาบัตรพัดยศ
เปรียญธรรม พิธปี ระทานสัญญาบัตรพัดยศพระครูสญ
ั ญาบัตร ในเขตภาค ๘  ในวันสอบธรรมสนาม
หลวง สอบบาลีสนามหลวง และในกิจกรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันเข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น  และได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏจึง
ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ เช่น ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย “ประเภท
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาและกิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขต
หนองคาย” พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางรัศมี ทินกรวงศ์ ได้เป็นเจ้า
ภาพสร้างกุฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน มอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย จ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนบาท) ร่วมบริจาคเงินสร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมน�้ำใจ
เฉลิมพระเกียรติ จ�ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท)  และเป็นเจ้าภาพโรงทาน ถวายข้าวต้ม
น�้ำปานะโนโอกาสพระนิสิตเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานเป็นประจ�ำทุกปี
นับได้ว่า นางรัศมี ทินกรวงศ์ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

159

ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสวิต มัคราช
อายุ ๖๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม กระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสามัญ
ศึกษาวัดแจ้ง ไวยาวัจกรวัดบางสะพาน มีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านการศึกษา เป็น
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี เคยเป็นพระปริยัติเทศก์ประจ�ำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านสังคมและประเทศชาติ เป็นผูท้ รงคุณวุฒสิ ภาวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผูม้ คี วาม
เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นพิธีกรกิจกรรมวันส�ำคัญของทาง
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ราชการและพระพุทธศาสนา เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนา เป็น
วิทยากรอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของส่วนราชการและสถานศึกษา เคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ผูป้ ระสานงานของกรมการศาสนา เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นรองผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงาน
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชและเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยกิจการทัว่ ไป และยังได้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏจึงท�ำให้
ได้รับเกียรติคุณ เช่น ศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประจ�ำปี ๒๕๕๔ โล่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โล่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้านการท�ำนุบ�ำรุง
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการยกย่องว่า
เป็นบุคคลท�ำความดี ตามโครงการ “นครศรีธรรมราช เมืองมงคล คนท�ำดี” ประจ�ำปี ๒๕๕๒
โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จากส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ จตุรถาภรณ์ชา้ งเผือก เครือ่ ง
ราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตติยาภรณ์มงกุฎไทย  
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสวิต มัคราช  ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ถวายทุนการศึกษาให้แก่พระนิสติ โดย
ผ่านมูลนิธิวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ เป็นที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
เป็นผูด้ �ำเนินรายการวิทยุ “คลืน่ เสียงมหาจุฬา” เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารในโครงการปฏิบตั ธิ รรม
ประจ�ำปี เป็นผู้ประสานงานจัดหาที่ดินสร้างอาคารเรียนบ้านบางสะพาน เป็นประธานจัดสร้าง
พระประธานประจ�ำอาคารเรียนบ้านบางสะพาน เป็นผูผ้ ลักดันจัดตัง้ สมาคมศิษย์เก่า มจร.วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการของมหาวิทยาลัย
เป็นคณะกรรมการระดมทุนโครงการเทศน์มหาชาติประจ�ำปี เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์อปุ กรณ์กฬี าโครง
การกีฬามจร.สัมพันธ์ทุกปี
นับได้ว่า นายสวิต มัคราช  เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางนงลักษณ์ ไชยเสโน
อายุ ๖๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมนาปฏิบตั ิ
อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุป
ได้ดังนี้ เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.
๒๕๔๐ – ๒๕๕๔ เป็นวิทยากรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ พ.ศ.
๒๕๕๐ – ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา "โครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
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ท�ำงานของบุคลากรภาครัฐ" สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรทั้งภาครัฐ
และเอกชน ด้านระบบบริหารงานบุคคล ด้านพัฒนาระบบคุณภาพ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์การบรรยาย
ให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นวิทยากรสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และการสร้างทีมงาน การสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy workplace)  สอนเทคนิค
การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงอย่างมืออาชีพ สอนการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตน พัฒนา
คน เพือ่ พัฒนางาน สอนการสือ่ สารเชิงกลยุทธ์ สอนการบริการสูค่ วามเป็นเลิศ สอนการจัดการความ
รูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ สอนการจัดท�ำแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ และเป็นวิทยากรได้แบ่งปันและแลกเปลีย่ นการเรียน
รู้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ กองทัพเรือ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณีทาง
ทะเลและชายฝัง่ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กรมสวัสดิการสังคม กรมป่าไม้ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค) บริษัทไปรษณีย์ไทย กรุงเทพประกัน
ภัย และยังได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางนงลักษณ์ ไชยเสโน ได้
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา ด้วยการท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นอาจารย์พเิ ศษถวายความรูแ้ ละวิทยากรกระบวนการ แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นับว่า นางนงลักษณ์ ไชยเสโน เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ควรแก่ ก ารยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ คุ ณ สภามหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย จึ ง มี ม ติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายดนัย กิตติจันทรโรจน์
อายุ ๖๐ ปี

ส�ำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตนตามหลัก
พุทธธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา ปัจจุบนั เป็นผูจ้ ัดการห้าง
หุ้นส่วนจ�ำกัด ราชสีมาณัฐธร จังหวัดนครราชสีมา นายดนัย กิตติจันทรโรจน์ เป็นผู้มีประสบการณ์
หลายด้าน เช่น ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ราชสีมาณัฐธร จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้
เชี่ยวชาญงานซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรกลหนัก งานขุดลอกบ�ำรุงรักษาร่องน�้ำและคลองขุด และใน
ขณะเดียวกัน ก็ได้ท�ำประโยชน์ด้านสังคมและพระพุทธศาสนา เช่น ถวายทุนการศึกษาแก่โรงเรียน
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พระปริยตั ธิ รรม มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยนาท และ
จังหวัดอื่น ๆ และได้บริจาคทุนทรัพย์สร้างศาสนสถานต่าง ๆ ในบวรพระพุทธศาสนา เช่น สร้าง
อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายดนัย กิตติจันทรโรจน์ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น บริจาคทุนทรัพย์สนับสนุน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จนถึงปัจจุบัน
นับได้ว่า นายดนัย กิตติจันทรโรจน์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางบัวล้อม หาญต๊ะ
อายุ ๕๙ ปี

ส�ำเร็จการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นประธานคณะผูป้ ฏิบตั ธิ รรม พุทธสถานลานปฏิบตั ธิ รรม บ้านเมตตาธรรม ส�ำนักปฏิบตั ิ
ธรรมสาขาวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน และเป็นประธานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านเมตตาธรรม
ในเครือข่ายของวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้ก่อตั้ง
พุทธสถานลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม น�ำคณะลูกหลาน ญาติธรรม ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ๕
สร้างพระมหาเจดีย์พระเมตตาศรีอริยเมตไตรยพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ในภัทรกัป ต�ำบลป่าคา
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อ�ำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ส�ำเร็จในเวลา ๗ ปี จัดอบรมอุบาสกอุบาสิกาเรียนรู้หลักของการรักษา
ศีล การนั่งสมาธิ การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างต่อเนื่องทุกวัน ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นผู้
สนับสนุนช่วยเหลือกองทุนผู้สูงอายุชุมชนต่าง ๆ จ�ำนวน ๑๓ ชุมชน มอบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้พนื้ ทีต่ �ำบลป่าคาและต�ำบลศรีภมู ิ อ�ำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สนับสนุนมอบทุนทรัพย์ในการ
สร้างป้อมยามต�ำรวจบ้านดอนแก้ว ป้อมยามต�ำรวจบ้านแหน อ�ำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มอบทุน
อาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคัวะ อ�ำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นประจ�ำทุกปี และเป็น
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเมืองฟ้าใหม่ เพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นผู้
สนับสนุนและส่งเสริมกิจการงานคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระ
สังฆาธิการ ในงานประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสของคณะสงฆ์จงั หวัดน่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ
สร้างพระเจดีย์ อุโบสถ วิหาร และศาสนาสถานต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดน่านและต่างจังหวัด สนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรวัดพระธาตุแช่แห้ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง
ร่วมกิจกรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาวัดพระธาตุแช่แห้ง ร่วมส่งเสริมประเพณีเดือนหกเป็ง
นมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เป็นประจ�ำทุกปี และบ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางบัวล้อม หาญต๊ะ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้อุปถัมภ์สถานที่ ถวาย
ภัตตาหารแก่คณะพระภิกษุสามเณรในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ของวิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นผูถ้ วายทุนการศึกษาแก่นสิ ติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และ
สนับสนุนอุปถัมภ์การจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
นับได้วา่ นางบัวล้อม หาญต๊ะ เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏ
ฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางรุจิกาญจน์ ทันใจ
อายุ ๕๙ ปี

ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), ศศ.บ. (บริหารการศึกษา)
ปริญญาโท ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)
เป็นอุบาสิกาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตนทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งวัฒนธรรม จังหวัดแพร่ บําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา อย่างสม�่ำเสมอ อุทิศกําลัง
กาย กําลังสติปญ
ั ญา เพือ่ บําเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ เอาใจใส่ตอ่ การศึกษาด้วยดีเสมอ
มา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ต้องชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ตามหลัก
กฎหมายวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีจติ สาธารณะ เป็นผูป้ ระกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
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และเมตตามโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและความสัมพันธ์อันดี
ประพฤติเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นสังคม บริจาคทรัพย์เพือ่ ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา และบ�ำเพ็ญหิตานุ
หิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์
และคุณความดีเป็นที่ปรากฏจึงท�ำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ เช่น ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นคนดี
ศรีเมืองแพร่ ได้รบั การเชิดชูเกียรติเป็นแม่ตวั อย่าง สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่ ได้รบั การเชิดชู
เกียรติรางวัลเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดแพร่ และได้รับรางวัลสํานักงานวัฒนธรรมดีเด่น
จังหวัดตราด และจังหวัดแพร่ (ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นาง
รุจิกาญจน์ ทันใจ เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์ค�้ำชูในด้านต่าง ๆ เช่น ถวายทุนการศึกษา ถวายกองทุน
ภัตตาหารเพลแด่พระนิสิต เป็นผู้ประสานงานและเป็นหัวหน้าหน่วยงานดําเนินการก่อสร้างอาคาร
เรียน ของ มจร.วิทยาเขตแพร่ งบประมาณดําเนินการ ๓๐ ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) อีกทั้ง
ยังส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นางรุจิกาญจน์ ทันใจ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ
ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
อายุ ๕๖ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา สอบได้นักธรรมชั้นเอก ส�ำนักเรียนวัดเทพปูรณาราม
ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สาขาวิชาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมนาปฏิบตั ิ
อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นักบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
ส�ำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ท่านมี
ประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดงั นี้ เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เทศมนตรีนครขอนแก่น
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รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายกสโมสรโรตารี่แก่นคูน อุปนายกสมาคมจีนเตี่ยอันขอนแก่น
อุปนายกสมาคมตัง้ ตระกูลจังหวัดขอนแก่น ทีป่ รึกษาสมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมือง
ขอนแก่น นายกกิตติมศักดิ์สมาคมบึงเถ่งกงม่าขอนแก่น รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาคโรตารีส่ ากล ภาค ๓๓๔๐ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ด้านเกีย่ วกับสังคม
เป็นประธานด�ำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมพิธีบวงสรวง
พระนครศรีบริรกั ษ์ (ท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก พ.ศ. ๒๓๓๒) ด้านเกีย่ วกับประเทศ
ชาติ เป็นประธานกรรมการ “งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจ�ำปี ๒๕๖๒ และงาน
สวนเรืองแสง ขอนแก่นเคาท์ดาวน์ ๒๐๑๙” งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจ�ำปี
๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “ปราสาทแห่งดอกไม้” Amazing International Flower Festival in Khon
Kaen 2018 ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้านเกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนาและสาธารณูปการ ได้รว่ มเป็นเกียรติในงานวันส�ำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เช่น วันวิสาขบูชา วันพิธซี อ้ มรับประสาทปริญญาประจ�ำปี ร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติทกุ ครัง้ และงานส�ำคัญอืน่ ๆ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา และพ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒๕๖๐ ได้น�ำบุคลากรเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครขอนแก่น จัดตัง้ โรงทานในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เช่น โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฟังเทศน์มหาชาติ
และการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และถวายความอุปถัมภ์
จตุปัจจัย ภัตตาหาร น�้ำดื่ม สนับสนุนโครงการอุปสมบทเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙ และได้ให้การ
สนับสนุนยานพาหนะ รถบัสปีละ ๒ คัน รับส่งนิสิตเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นประจ�ำทุกปี
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน ในนามเทศบาลนครขอนแก่น และได้ให้การสนับสนุนส่งนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมาศึกษาอบรมคุณธรรม จริยธรรม ทีม่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีละ ๑,๐๐๐ คน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นายธีระ
ศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์  ได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยดี
เสมอมา โดยการน�ำบุคลากรเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครขอนแก่น จัดตั้งโรงทานในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เช่น โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่
ฟังเทศน์มหาชาติ และการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ อาคารหอประชุมเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และ
ถวายความอุปถัมภ์จตุปัจจัย ภัตตาหาร น�้ำดื่ม สนับสนุนโครงการอุปสมบทเพื่ออุทิศถวายเป็น
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พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ธันวาคม
๒๕๕๙ และได้ให้การสนับสนุนยานพาหนะ รถบัสปีละ ๒ คัน รับส่งนิสิตเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏ
ฐานเป็นประจ�ำทุกปี ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบนั ในนามเทศบาลนครขอนแก่น และให้การสนับสนุน
นิสติ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น น�ำโปงลางพุทธศาสตร์อสี าน
ศิลป์ไปแสดง ในเทศกาลมหาสงกรานต์ เป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน และได้เชิญ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดขบวนแห่ประเพณีมหาสงกรานต์
และใต้ประทีป โคมไฟ ประเพณีออกพรรษา ร่วมกับวัดในเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประจ�ำทุกปี
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน อีกทั้งยังได้ถวายทุนการศึกษาแก่พระนิสิต มจร. ปีการศึกษา ๒๕๕๕
– ๒๕๖๐ ปีละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ถวายความอุปถัมภ์จตุปัจจัย ภัตตาหาร น�้ำดื่ม โครงการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตเป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ ปีละ ๕,๐๐๐ บาท รวม
เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ได้เข้าร่วมกิจกรรมส�ำคัญของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการท�ำบุญทอดถวาย
กฐินมหาวิทยาลัย โครงการบุญกุม้ ข้าวใหญ่ ฟังเทศน์มหาชาติ การจัดสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ณ วิทยาเขตขอนแก่น และได้เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดขอนแก่น
บริจาคปัจจัยสมทบก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เป็น
จ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
นับได้ว่า นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายเพทาย สดทรงศิลป์
อายุ ๕๕ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นผู้
อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรนิ ทร์ สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ท่านมีประสบการณ์
และผลงานสรุปได้ดังนี้ เป็นอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านจันดุม โรงเรียนบ้านตัวอย่าง จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นนักวิชาการศึกษาระดับ ๔ ส�ำนักงานศึกษาธิการอ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
ผู้ช่วยศึกษาธิการอ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศึกษาธิการกิ่งอ�ำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ เป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ด้านสังคมและพระพุทธศาสนา ได้ส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน
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พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ คุณธรรมจริยธรรม และประเพณีท้องถิ่น เช่น สนับสนุนการด�ำเนินการ
จัดท�ำบุญวันสาทรเดือนสิบ (แซนโฎนตา) ของชาวไทยเขมร สนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ เป็น
ทีป่ รึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ การวางแผนผังการก่อสร้างเสนาสนะ ศาสนวัตถุ ภายในวัดในจังหวัด
สุรินทร์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้น เช่น วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
งานกฐินกาล และกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น และเป็นกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม ใน
จังหวัดสุรนิ ทร์  นอกจากนัน้ ยังได้รบั เกียรติเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดบุรรี มั ย์
บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นกรรมการฝ่าย
คุณธรรมในคณะกรรมการต�ำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น และได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดี
เป็นที่ปรากฏจึงท�ำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ เช่น ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
สูงสุด ประถมาภรณ์ มงกุฎไทย
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายเพทาย สดทรงศิลป์ ได้ส่ง
เสริมและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น
เป็นกรรมการจัดหาทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นกรรมการอุปถัมภ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สนับสนุนการจัดหาหนังสือ
ให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์   เป็นผู้อุปถัมภ์ภัตตาหาร
และน�ำ้ ปานะ ในโครงการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐานนิสติ เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์ทนุ การศึกษาแก่นสิ ติ วิทยาเขต
สุรินทร์ และบริจาคเงินสมทบกิจกรรมของวิทยาเขตสุรินทร์มาโดยตลอด
นับได้ว่า นายเพทาย สดทรงศิลป์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางมณีย์ ไชยชนะ
อายุ ๔๙ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ท่านมีประสบการณ์และ
ผลงานสรุปได้ดังนี้ ด้านอาชีพการงาน เป็นสมาชิกสภาเทศบาลอ�ำเภอกันทรวิชัย ด้านการอบรม
และศึกษาดูงาน ได้เข้ารับการอบรมยาเสพติดในเขตอ�ำเภอกันทรวิชัย ด้านการเป็นวิทยากร เป็น
วิทยากรอบรมยาเสพย์ติดให้กับโรงเรียนในเขตอ�ำเภอกันทรวิชัย ด้านพระพุทธศาสนา สังคม และ
ประเทศชาติ ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมปฏิบัติธรรม ในโครงการอบรม
ปฏิบตั ธิ รรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ วัดสุวรรณาวาส อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัด
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มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว แก่ส�ำนักงานสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอกันทรวิชัย พ.ศ.
๒๕๕๕ ได้ถวายปัจจัยเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดศรีโสภณ
ต�ำบลขามเฒ่าพัฒนา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓  และบ�ำเพ็ญ
หิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานเป็นที่
ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏจึงท�ำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ เช่น ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ ผู้ท�ำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สาขาท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา จากรองเจ้าคณะ
อ�ำเภอกันทรวิชยั พ.ศ. ๒๕๕๕ วัดสว่างวารี ต�ำบลท่าขอนยาง อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ได้มอบเกียรติบัตรให้เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ รับภาระงานของพระพุทธศาสนาอย่าง
สม�่ำเสมอ และด�ำเนินชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�ำนักงาน
เจ้าคณะอ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคามได้มอบเกียรติบตั รเพือ่ แสดงว่าเป็นผูป้ ระกอบคุณงาม
ความดี ท�ำคุณประโยชน์ อุปถัมภ์บ�ำรุงพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร
วัดสุวรรณาวาส ต�ำบลโคกพระ อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขต
ขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ นางมณีย์ ไชยชนะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ถวายความอุปถัมภ์โครงการวิปัสสนา
กัมมัฏฐานนิสติ หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นเงินจ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมืน่ บาท
ถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ถวายความอุปถัมภ์โครงการวิปสั สนากัมมัฏฐานนิสติ หน่วยวิทยบริการวิทยาเขต
ขอนแก่น เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้สมทบทุนสร้างอาคาร
เรียนรวม ๑๕๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม ณ โคกหนองรัก ต�ำบลคันธารราษฎร์ อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
นับได้ว่า นางมณีย์ ไชยชนะ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏ
ฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายนภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์
อายุ ๔๗ ปี

สําเร็จการศึกษาอนุปริญญา โรงเรียนสอนการท่องเที่ยวการโรงแรม
ปริญญาตรี บริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ความเชี่ยวชาญพิเศษ นักแสดงละครเวที ทีวี ภาพยนตร์ ผู้กํากับ โขนละคร พิธีกร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดํารงตํา
แหน่งเป็นครูพเิ ศษสอนศิลปะการแสดงร่วมสมัย และนาฏศิลป์โขน ท่านมีประสบการณ์และผลงาน
สรุปได้ดงั นี้ ด้านการเป็นนักแสดงละคร เริ่มเข้าสูว่ งการละครเมือ่ อายุ ๒๒ ปี ทํางานกับครูภัทราวดี
มีชูธน ตั้งวงการแสดง และวงการอาหารและเครื่องดื่ม และผลงานด้านอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ ด้านสังคม
ได้สอนการแสดงให้กับผู้ด้อยโอกาส สอนศิลปะการแสดงโขนขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนพุทธศาสนาวัน
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อาทิตย์ ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ แสดงบทพระมหาอุปราชามังสามเกียดเพื่อภาพยนตร์ตํานาน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แสดงแสงสีเสียงรับบทพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชวังเดิมครบรอบ
๒๕๐ ปี ด้านพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ ได้ถวายปัจจัยจากการแสดงภาพยนตร์ตํานาน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จํานวน ๑ ล้านบาท ในงานกฐินวัดสักใหญ่ ได้เป็นครูจิตอาสาสอนตาม
โรงเรียนต่าง ๆ โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังบ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์และคุณความดีเป็นทีป่ รากฏจึงท�ำให้ได้รบั
ประกาศเกียรติคณ
ุ เช่น ได้รบั รางวัลสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดปี ๒๐๐๔ สาขานักแสดงทําคุณ
ประโยชน์ต่อสังคมยอดเยี่ยม
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายนภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้เป็นครูจิตอาสา
ผู้มีจิตใจเสียสละบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สอนศิลปะการแสดงโขนที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ถนน
มหาราช แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และได้ถวายปัจจัยเป็นจํานวนเงิน
๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อเข้าโครงการค่ายภาษาและวั ฒ นธรรม โรงเรี ย นพุ ท ธศาสนาวั นอาทิ ตย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และยังได้ช่วยทําการแสดงงานเทศน์ทศชาติชาดกเรื่อง
พระมหาชนกให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
นับได้วา่ นายนภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บาํ เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวเพ็ญภัค รัตนค�ำฟู
อายุ ๔๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีต�ำบลเกาะคา ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลเกาะคา อ�ำเภอเกาะคา จังหวัด
ล�ำปาง ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดงั นี้ เป็นนายกเทศมนตรีต�ำบลเกาะคา เทศบาลต�ำบล
เกาะคา อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง ด้านสังคม เป็นสตรีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม
ในวันส�ำคัญต่าง ๆ ของชาติ โดยเป็นคณะกรรมการด�ำเนินงานของอ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง
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ด้านพระพุทธศาสนา เป็นผู้ส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา โดยร่วมท�ำบุญสร้างวัดต่าง ๆ
ทัว่ ไป ในเขตอ�ำเภอเกาะคา และอ�ำเภอใกล้เคียง และได้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏจึง
ท�ำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ เช่น ได้รับรางวัลผู้หญิงเก่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขานักการเมืองท้องถิ่น
จากหน่วยงานสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ใน
พระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาธินัดดามาตุ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวเพ็ญภัค รัตนค�ำฟู ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัย
สงฆ์นครล�ำปาง เป็นคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง เป็น
ผูม้ อบทุนการศึกษาแก่นสิ ติ วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง เป็นประจ�ำทุกปี เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์โครงการปฏิบตั ิ
วิปสั สนากัมมัฏฐานของนิสติ วิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง เป็นประจ�ำทุกปี เป็นผูบ้ ริจาคเงิน ๓๐๐,๐๐๐
บาท (สามแสนบาทถ้วน) ในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง
นับได้ว่า นางสาวเพ็ญภัค รัตนค�ำฟู เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์
อายุ อายุ ๔๗ ปี

ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ
ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA.) Central Missouri State University,U.S.A.
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อิมพีเรียลเวิร์ล ส�ำโรง จ�ำกัด  ท่านมีประสบการณ์และ
ผลงานสรุปได้ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗ ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท เทเลคอมเอเชีย พ.ศ. ๒๕๔๑ ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อิมพีเรียลเวิร์ล ส�ำโรง จ�ำกัด พ.ศ. ๒๕๓๖ - ปัจจุบัน
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เป็นประธานนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น ๑๐๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน
เป็นทีป่ รึกษากรรมการการบริหารสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดเก็ตติง้ แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘
- ปัจจุบัน เป็นรองประธานคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ำรวจสถานี
ต�ำรวจภูธรส�ำโรงเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน เป็นรองประธานฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม
หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดด่านส�ำโรง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
วัดไตรสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาโรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานต�ำรวจจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน เป็นประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจ�ำจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน เป็น
ประธานศูนย์กลางผูป้ กครองนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ด้านสังคม มอบเครือ่ ง
ออกก�ำลังและเปิดลานกีฬาเพื่อสุขภาพหมู่บ้านทาวน์โฮม เทพารักษ์ จัดท�ำโครงการ อิมพีเรียลฯ
ปันน�้ำใจ สร้างคุณค่าพัฒนาชีวิตช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ผ่านโครงการเมตตาธรรม ค�้ำจุนโลก
จังหวัดลพบุรี ด้านการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดด่านส�ำโรง เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ จังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินสนับสนุนและเสื้อส�ำหรับโรงเรียนวัดด่านส�ำโรงเพื่อใช้ใน
การเข้าค่ายวิชาการ ตามรอยพ่อหลวงและอนุรกั ษ์ทรัพยากร จังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินสนับสนุน
และเสื้อส�ำหรับโรงเรียนวัดด่านส�ำโรงเพื่อใช้ในการเข้าค่ายวิชาการ สร้างจิตส�ำนึกรักษาทรัพยากร
ป่าไม้ เรียนรูพ้ ลังงาน จังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินสนับสนุนและเสือ้ ส�ำหรับโรงเรียนวัดด่านส�ำโรง
เพื่อใช้ในการเข้าค่ายวิชาการ ตามรอยพ่อหลวงและอนุรักษ์ทรัพยากร จังหวัดสมุทรปราการ มอบ
เงินสนับสนุนและเสื้อส�ำหรับโรงเรียนวัดด่านส�ำโรง จ�ำนวน ๑๑๕ คน เพื่อใช้ในการเข้าค่ายวิชาการ
สืบสานโครงการพระราชด�ำริฯ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ เป็น
ประธานฝ่ายฆราวาสในการสร้างองค์พระพิฆเณศไตรสามัคคี เนื้อส�ำริด ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
สมุทรปราการ จัดท�ำโครงการ อิมพีเรียล หล่อเทียนพรรษา มหาศรัทธานาคราช ถวายเทียนพรรษา
เนือ่ งในวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา แด่พระภิกษุสงฆ์วดั ด่านส�ำโรงและวัดไตรสามัคคี เป็นตัวแทน
ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรงและประชาชนทั่วไปถวายปัจจัยในการช่วยจัดสร้างกุฏิพระภิกษุ
วัดบางนางเกรง จังหวัดสมุทรปราการ จัดท�ำโครงการทอดกฐินสามัคคี เพื่อจัดสร้างอุโบสถ วัดถ�้ำ
เขาลักจันทร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้
ได้รับเกียรติคุณ เช่น  พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รบั รางวัลลูกกตัญญูกตเวทีดเี ด่น สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธ
ศาสนา วัดยานนาวา ได้รับรางวัล คนดีศรีพอ.มจร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลทูตพระพุทธศาสนาประจ�ำวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลผู้ถ่ายทอดและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้รบั รางวัลโพธิจกั ร ครัง้ ที่ ๑ สมาคม
สื่อสารมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ (สสพช.)  ได้รับรางวัลผู้น�ำองค์กรดี
เด่น CEO Leader Award ประจ�ำปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์
ได้รบั รางวัลแห่งความเมตตาธรรม สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้รบั รางวัล
แห่งความเมตตาธรรมมูลนิธิเทียนฟ้าและสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา
แก่พระนิสิตเป็นประจ�ำ  เป็นผู้อุปถัมภ์ด้านการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มาจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้บริจาคปัจจัยให้กับมหาวิทยาลัย เป็นประจ�ำ
นับได้ว่า นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม  
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายอัญวุฒิ โพธิ์อ�ำไพ
อายุ ๔๕ ปี

ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาเรียบ อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มูลนิธิร่วมกตัญญู
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ เป็นเจ้าหน้าที่
มูลนิธิร่วมกตัญญู ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา เป็นรองหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และได้ร่วม
ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ใหญ่หลายเหตุการณ์ เช่น งานประสบการณ์การท�ำงานด้านกู้ภัย อาทิ
โรงแรมรอยัลพลาซ่าถล่ม จังหวัดนครราชสีมา โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ จังหวัดนครปฐม ไฟไหม้ซาน
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ติกา้ ผับ โคลนถล่มนำ�้ ก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โคลนถล่มอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สึนามิ ๗ จังหวัด
ภาคใต้ วาตภัยปาบึก อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และภัยพิบัติมหาอุทกภัย ทั้งภาค
กลางและภาคใต้ งานประสบการณ์การท�ำงานด้านสาธารณประโยชน์ อาทิ ได้รว่ มงานกับมูลนิธริ ว่ ม
กตัญญู ออกแจกของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ
งานประสบการณ์การท�ำงานด้านศาสนา อาทิ ได้ร่วมงานกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ออกแจกอาหาร
เพื่ อ บริ ก ารผู ้ ม าร่ ว มงานฟรี ร่ ว มสร้ า งและปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด อุ โ บสถ ศาลา และเมรุ เป็ น ต้ น
งานประสบการณ์การท�ำงานช่วยเหลือด้านการศึกษา ได้ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู สร้างอาคาร
เรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน-กีฬา ให้สถานที่ ๆ ยังขาดแคลน และสถานที่ห่างไกลความเจริญ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายอัญวุฒิ โพธิ์อ�ำไพ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา เช่น ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู
ถวายภัตตาหารและน�้ำดื่ม แด่พระภิกษุ สามเณร ในงานพิธีประสาทปริญญา มจร. วังน้อย
เป็นประจ�ำ  ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ถวายภัตตาหารและน�้ำดื่ม แด่พระภิกษุสามเณร ในงาน
วิสาขบูชาโลก มจร. วังน้อย เป็นประจ�ำ  ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ท�ำบุญถวายภัตตาหาร และ
น�้ำดื่ม แด่พระภิกษุ สามเณร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นายอัญวุฒิ โพธิ์อ�ำไพ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม  
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายกวี ยามเย็น
อายุ ๔๒ ปี

ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทขั้นต้นกระทรวงยุติธรรม
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นก�ำนันต�ำบลบางปลากด อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายทัว่ ไป และ งานด้านการปกครองงานไกล่เกลีย่ ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดงั นี้
เป็ น วิ ท ยากรภาคประชาชนโดยให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป
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ซึง่ ในอดีตเป็นประธานศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน เป็นผูก้ อ่ ตัง้ ศูนย์รกั ษาความปลอดภัยหมูบ่ า้ น หรือทีเ่ รียก
ว่าทีพ่ กั สายตรวจการปกครอง เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นประธานอาสา
สมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ด้วยผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์และคุณความดีเป็นทีป่ รากฏ
ท�ำให้ได้รับเกียรติคุณ เช่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จังหวัดนครนายก (แหนบทองค�ำ)
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นก�ำนันยอดเยีย่ ม จังหวัดนครนายก (แหนบทองค�ำ) และได้รบั โปรดเกล้าพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายกวี ยามเย็น ได้เป็นผู้
ประสานความร่วมมือให้กบั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย กับส่วนงานราชการ ข้าราชการ
และประชาชนในพืน้ ที่ ต�ำบลบางปลากด อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพือ่ ให้มหาวิทยาลัย ได้
ด�ำเนินโครงการสร้างศูนย์วปิ สั สนากัมมัฏฐานนานาชาติ ณ ทีด่ นิ ในการเข้าไปเจรจากับผูอ้ าศัยอยูใ่ น
ที่ดินของมหาวิทยาลัย ต�ำบลบางปลากด อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อีกทั้งได้สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา
นับได้ นายกวี ยามเย็น เป็นบุคคลผู้ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม  ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบ เข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายปิยะลักษณ์ ถิ่นแก้ว
อายุ ๓๙ ปี

ส�ำเร็จการศึกษาอนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิคศรีวัฒนา
หัวหน้าแผนกกู้ชีพ มูลนิธิร่วมกตัญญู
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกกู้ชีพ มูลนิธิร่วมกตัญญู ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ พ.ศ.
๒๕๔๔ เป็นพนักงานขับรถพยาบาล เจ้าหน้าทีม่ ลู นิธริ ว่ มกตัญญู พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบนั เป็นหัวหน้า
แผนกกู้ชีพ และได้ร่วมปฏิบัติงานในเหตุการณ์ใหญ่หลายเหตุการณ์ เช่น งานประสบการณ์
การท�ำงานด้านกู้ภัย อาทิ โรงแรมรอยัลพลาซ่าถล่ม จังหวัดนครราชสีมา โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์
จังหวัดนครปฐม ไฟไหม้ซานติก้าผับ โคลนถล่มน�้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โคลนถล่มอ�ำเภอลับแล
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จังหวัดอุตรดิตถ์ สึนามิ ๗ จังหวัดภาคใต้ วาตภัยปาบึก อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และภัยพิบัติมหาอุทกภัย ทั้งภาคกลางและภาคใต้ งานประสบการณ์การท�ำงานด้านสาธารณ
ประโยชน์ อาทิ ได้ร่วมงานกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ออกแจกของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งวาตภัย
อัคคีภัย อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ งานประสบการณ์การท�ำงานด้านศาสนา อาทิ ได้ร่วมงานกับ
มูลนิธิร่วมกตัญญู ออกแจกอาหารเพื่อบริการผู้มาร่วมงานฟรี ร่วมสร้างและปฏิสังขรณ์วัด อุโบสถ
ศาลา และเมรุ เป็นต้น งานประสบการณ์การท�ำงานช่วยเหลือด้านการศึกษา ร่วมกับมูลนิธิ
ร่วมกตัญญู สร้างอาคารเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน-กีฬา ให้สถานที่ ๆ ยังขาดแคลน และ
สถานที่ห่างไกลความเจริญ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายปิยะลักษณ์ ถิน่ แก้ว ได้สง่
เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา เช่น ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ถวาย
ภัตตาหารและน�ำ้ ดืม่ แด่พระภิกษุสามเณร ในงานพิธปี ระสาทปริญญา มจร. วังน้อย เป็นประจ�ำ ร่วม
กับมูลนิธิร่วมกตัญญู ถวายภัตตาหารและน�้ำดื่ม แด่พระภิกษุสามเณร ในงานวิสาขบูชาโลก มจร.
วังน้อย เป็นประจ�ำ ร่วมกับมูลนิธริ ว่ มกตัญญู ท�ำบุญถวายภัตตาหาร และนำ�้ ดืม่ แด่พระภิกษุสามเณร
นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นายปิยะลักษณ์ ถิ่นแก้ว เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม  
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางคมข�ำ นาวีรัตนวิทยา
อายุ ๗๒ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นประธานบริษัท ชลบุรีสาธิต คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด  มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้
ดังนี้ คือ ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ช่วยงานการกุศล มอบเครื่องกรองไตให้กับ
โรงพยาบาลขอนแก่น ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นคณะกรรมการอุปถัมภ์ บริจาคเงินให้วัด
ไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยลุมพินี วัดไทยนวราชรัตนาราม วัดไทยเชตวัน เป็น
ประจ�ำทุกปี บริจาคเงินซื้อที่ดินวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี และบริจาคเงินให้กองทุนพระพุทธสยาม
ภูญาณ ส่งพระภิกษุและสามเณรเรียนในประเทศอินเดีย-เนปาล
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ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางคมข�ำ นาวีรัตนวิทยา ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น
เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นผู้บริจาคสนับสนุนโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นับได้ว่า นางคมข�ำ นาวีรัตนวิทยา เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Honorary Insignia
On Agga Maha Siri Suddhamma Singi Daw Nang Mouk Laung Saing
Director of Shwe Than Lwin Media 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
Insignia 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:
Agga Maha Siri Suddhamma Singi Daw Nang Mouk Laung Saing, fifty-three years
of age, was born on 16th March, 1965, in Kyauk Me district, Republic of the Union of
Myanmar. She obtained her Bachelor of Science in Mathematics from Yangon Arts and
Science University in 1991. She serves as Director in Shwe Than lwin Media Co. Ltd.,
especially as a Media. She is uncharged of popular TV program “Myanmar idol” which was
franchised from “American idol” in United States of America, and broadcast on SkyNet, a
pay TV media business operated under Shwe Than Lwin Media Co., Ltd. beside this she has
also awarded with a best movie producer academy award in 2016 for a movie produced by
her own movie production company. Recently her company is leading in construction, tourism
and hotel businesses. She is one of the main donors for the pavilions construction in pagoda,
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monasteries, hospital, and schools by helping schoo, children in in remote areas of Myanmar.
She sponsored 5000 novice ordination in Buu Kaing village, Myaung Twonship, Sagaing
division. She also donated for the construction of Buddha garden and holy umbrella in Shan
states and Sagaing region. Apart from that, she had also founded Shwe Lay Hliang foundation
to do social welfare works such as donation of money and necessities to the victims affected
by natural disaster such as flood and storm. She has also offered donation for the construction
of Mahachulalongkornrachuthis Monastery, MCU, in Thailand.
She is not only serving as Director, Shwe Than Lwin Media Co., Ltd., but also serves
for many social welfares and religious activities cooperating with Ministry of Religious
Affairs of Myanmar. She was awarded with the title of “Siri Sudhamma Singi” in 2011, and
“Agga Maha Siri Sudhamma Singi”, which is the highest religious title conferred by the
Government of Myanmar in 2012.
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 Director of Shwe Than
Lwin Media Co., Ltd.
Through her meritorious deeds and social service mentioned above, Agga Maha
Sudhamma Singi Daw Nang Mouk laung Saing is regarded as the Buddhist person who
offers social 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 Insignia on her.

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

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Suddhamma Singi Daw Yin Yin Win
Managing Director of 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
Insignia 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:
Suddhamma Singi Daw Yin Yin Win, thirty-five years of age, was born on 26th
January, 1983, in Yangon, Republic of the Union of Myanmar. She obtained her Bachelor
of Arts in Economics. She serves as Director in Shwe Than lwin Trading Co. Ltd., especially
in trading sectors. Recently her company is leading in construction, tourism and hotel
businesses. She is one of the main donors pavilions construction in pagoda, monasteries,
hospital, education by distributing uniform to school children in remote areas of Myanmar.
She sponsored 5000 novice ordination in Buu Kaing village, Myaung Twonship, Sagaing
division. She also donated for the construction of Buddha garden and holy umbrella Shan
states and Sagaing region. Apart from that, she has offered donation for the construction of
Mahachulalongkornrachuthis Monastery, MCU, in Thailand.
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She is not only serving as Director, 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 the title of “Sudhamma Singi”, a religious
title conferred by the Government of Myanmar in 2017.
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 Managing Director, Sky
Star Hotel (Yangon) of Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd.
Through her meritorious deeds and social service mentioned above, Sudhamma Singi
Daw Yin Yin Win is regarded as the Buddhist person who offers social 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 Insignia on her.

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

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
on Mr. Chaisompon Pomvihan
Director General of Religious Affairs Department, Vientiane
Lao People's Democratic Republic
This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia at the convocation ceremony heldat 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:
Mr. Chaisompon Pomvihan, is from Lao People’s Democratic Republic. He has made
the significant contributions to the work for promoting and supporting Buddhism. As a
capacity of Director General of Religious Affairs Department, Mr. Chaisompon Pomvihan
has been fully engaging to promote and propagate Buddhism through various activities. He
has participated in national and international meeting and conferences. In addition, he has
welcomed all Thai Buddhist delegates to pay homage to Buddhist holy places in the Lao
People’s Democratic Republic.
He has been actively participating for the growth and development of Buddhism in
Lao People’s Democratic Republic and other countries. He keeps strict discipline and upright
conducts. At present, he serves as Director General of Religious Affairs Department, Lao
People’s Democratic Republic.
Through his meritorious deeds and social services mentioned above, Mr. Chaisompon
Pomvihan is regarded as the Buddhist person who offers social 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 Insignia on him.
Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Mrs. Lee Sung Soon
Professor, Donggook Buddhist Chonbob College, Busan
The Republic of Korea

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 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:
Mrs. Lee Sung Soon, fifty-seven years of age, was born on 15th Jan, 1961, Busan,
South Korea. She has obtained Bachelor of Arts Degree in Buddhist Studies at MCU in 2008
and Master of Arts Degree, in 2010. She has also completed (Ph.D. diploma) from Donggook
Buddhist Chonbob College, in 2012.
She has taken the religious responsibilities at Donggook Buddhist Chonbob College,
Busan. She has also contributed on the religious and humanity activities as support for various
world events for more than 20 years (in Thailand, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Malaysia,
Hong Kong, Korea, China, etc.). She has published many books such as Master's thesis book
“Study on the Doctrine of Dependent Origination in the Buddha’s Discourse” Hansung
publishing press, “Buddhist Meditation Book on Vipassanā” Hansung publishing press and
so on. She has contributed to MCU in order to participate in Autumn semester’s field
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meditation class more than 15 times and supported meditation classes, participation and
support more than 15 times for the International Council for Day of Vesak Celebration.
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 Professor, Donggook Buddhist Chonbob College, Busan.
Through her meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Mrs.
Lee Sung Soon is regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits
to her 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 insignia on her.

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

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Mr. U Zaw Ngwe Lwin (Zaw Mote Thone)
Chairman, Theravada Buddhist Federation and Border Hilly Region
Buddhist Society (Myawaddy), Karan State
The Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist 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: Mr. U Zaw Ngwe Lwin,
fifty two years of age, was born on 2rd September, 1967, Atwin Kwin Village, Myawaddy
city, Karan State, Union of Myanmar. He has studied 8 Level of the government higher
school, Myawaddy, Karan State, Myanmar.
He has mainly sponsored 346 novices ordination ceremony, offered 55 scholarships
for student monks, built up religious buildings and raised fund for the student monks. He
has also contributed to Theravada Buddhist Federation and Border Hilly Region Buddhist
Society (Myawaddy), Karan State, Myanmar and Dhammaduta missionary work in the
Maekhong region (Suvannabhumi Dhammaduta Mission) as well.
He keeps his strict discipline and upright conduct and practices kindness, compassion,
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generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being,
he is appointed as the Chairman, Theravada Buddhist Federation and Border Hilly Region
Buddhist Society (Myawaddy), Karan State, the Republic of the Union of Myanmar.
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Mr. U
Zaw Ngwe Lwin (Zaw Mote Thone) 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 insignia on him.
Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Daw Khin Thandar Oo
EXCO Member, all Myanmar Theravada Buddhist Federation and Border
Hilly Region Buddhist Society (Central)
The Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, 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:
Daw Khin Thandar Oo, fifty years of age, was born on 8th April, 1968, Thiripyanchi
U Tin, Kyimyindine Township, Yangon Division, Union of Myanmar. She has studied B.Sc
(Chemistry), ordinary Buddhist Philosophy Level 3, 2004, honorary Buddhist Philosophy
Level 3, 2005 and the Path of Purification Level 3, in 2007.
She was lecturing 3 times of basic Buddhist Civilization and Master Course, 20132017, lecturing 16 times Youth Civilization Courses, 2011-2017, Ngwe Hla Yadanar Buddhist
Philosophy Course to attend the Buddhist Civilization and Master Course (200 trainees)
2012-2018, lecturing 11 times for the Basic Buddhist Civilization and Master Courses ( 2880
Teachers), 2012-2018, lecturing 22 times for Youth Civilization Courses (5644 Youth
Students), 2011-2018 and getting the honorary certificate of the Buddhist Society (Central
) for continuous and outstanding lecturing of Civilization Courses, 2012.
She has taken the religious responsibilities such as Basic Buddhist Cultural teachers
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training, Bago Township, in 2013, basic Buddhist cultural teachers training, Mingalar Taung
Nyunt Township, BE.H.S (4), in 2013, basic Buddhist cultural teachers training, Thingangun
Township, B.E.H.S (1) in 2013, basic Buddhist cultural teachers training, Taung Lay Lone
Village, Shan State B.E.H.S, in 2013, basic Buddhist cultural teachers training, Aye Thaya
Myothit, Shan State, in 2013, basic Buddhist cultural teachers training, South Dagon Township
B.E.H.S (2), in 2013, basic Buddhist cultural teachers training, Thaketa Township B.E.H.S
(2) in 2013, basic Buddhist cultural teachers training, Thanlying Township B.E.H.S (2) in
2013, basic Buddhist cultural teachers training, Taung Lay Lone Village, Shan State B.E.H.S,
in 2014, basic Buddhist cultural teachers training, Sanchaung Township B.E.H.S (2) in 2015,
basic Buddhist cultural teachers training, Lanmadaw Township B.E.H.S,(4) in 2016, basic
Buddhist cultural teachers training, Thuwunna Township B.E.H.S, in 2016 and basic Buddhist
cultural teachers training, Sanchaung Township B.E.H.S (1) in 2017.
She has also contributed on the religious and humanity activities as Chairman, No.
(3) Military Hospital (100 beds) Inn Dine, Hleku Township, in 2000-2003, Chairman, No.
(4) Battle Ground Division, Pathein, in 2003-2008, Chairman, Military Hospital to restore
original physical body, Mingaladone, in 2009-2011, Chairman, Army based Medicine stone
troops, Nayphytaw, in 2013-2014 and Chairman, No. (5) Military Hospital (300 beds)
Mawlamyaing, in 2014-2016.
She has published many books such as Buddhist Cultural Lesson, basic Correlation
Note, basic Law of Correlation (Question and Answer), Buddhist Philosophy Questions and
True Answer Note, 1st Level Buddhist Philosophic Note, 2nd Level Buddhist Philosophic
Note, 3rd level Buddhist Philosophic Note, and Short-term Buddhist Philosophic Note,
Dependent Origination Note and so on.
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 EXCO member, all Myanmar Theravada Buddhist
Federation and Border Hilly Region Buddhist Society (Center), Union of Myanmar.
Through her meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Daw
Khin Thandar Oo is regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and
benefits to her 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 insignia on her.
Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Mr. Sangat Chounlamany
Lao People’s Democratic Republic

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, 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:
Mr. Sangat Chounlamany, seventy-seven years old, was born in 1942 in Thakhek
district, Khammouane province, Laos People’s Democratic Republic. He obtained his
education in Air Traffic Control Management from United States of America. He also worked
as the project manager of road construction project N4 and N5 under the grand aid from
Asian Development Bank (ADB). He has made significant contribution to the work of
promoting and supporting Buddhism both in LAO and Thailand. Mr. Sangat Chounlamany
has been fully engaging to promote and propagate Buddhism through various activities. In
addition, he is a generous and righteous by conducting many social and religious activities
for the welfare of many such as providing aid for human rights activities, helped funding
for constructions and renovations of buildings for monasteries any so on. He also contributed
for the publication of Buddhist books especially for the publication of Tipitaka in Lao
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language along with Lao Buddhists. Apart from this he is one of the donors who provided
financial aid for educational purposes at MCU, in Thailand.
Through his meritorious deeds and social service mentioned above, Mr. Sangat
Chounlamany is regarded as the Buddhist person who offers welfare and benefits to his
country and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly,
the Mahachulalongkornrajavidyalaya University has unanimous resolution to confer an
Honorary Insignia on him.
Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Mr. Lalit Kumar Bakshi
Chairman, World Youth Buddhist Forum
The Republic of India

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, 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:
Mr. Lalit Kumar Bakshi, sixty-years of age, was born on 30th June, 1959, Delhi,
India. He has graduated higher education University in Delhi. He has involved into many
Buddhist activities in India and Japan and invited to attend international Buddhist Conferences
and Vesak Celebration in Bangkok. He is coordinator with UN office in New York in order
to register of UNDV. He has coordinated with MCU many factors such as when the delegations
of MCU research to Japan and Vesak celebration and so on. He has received Award of “Pride
of India” by Prime Minister of India, the Dayawati Modi Global Award for lifetime
achievement in international affairs and Award of “Arya Tara Award” by Venerable Mae
Chee Sansanee Sthirasuta.
He 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,
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he is appointed as Chairman, World Youth Buddhist Forum and a member of Inn Trip Reiyukai
International organization.
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Mr.Lalit
Kumar Bakshi 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 insignia on him.
Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายรามินเดอร์ซิงห์ สัจญาณศรีสกุล
อายุ ๖๔ ปี

ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (มศ.๓)
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ท่านมีประสบการณ์
และผลงาน สรุปได้ดงั นี้ ประธานกรรมการ บริษทั สัจญาณ จ�ำกัด ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๒๕  จนถึงปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท รามิน จ�ำกัด  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ จนถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท
มาร์วิน ดีเวลอปเมนท์ จ�ำกัด ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิ
ฮารนามซิงค์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ จนถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิ
เมตตาอนันต์ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบนั , นายกสมาคม สมาคมนามธารีสงั คัตแห่งประเทศไทย
๒๓ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน อุปนายก สมาคมยกน�้ำหนักคนพิการไทย จนถึงปัจจุบัน
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กรรมการและเลขานุการ สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง มี.ค. พ.ศ.
๒๕๕๘ นายกสมาคมสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๖
และกรรมการและเลขานุการ  สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย พ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๔  ถึง มิ.ย.
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประวัติการศึกษาด้านสังคม มีดังต่อไปนี้ หลักสูตรภูมิพลัง รุ่นที่ ๔ (มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง) และหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ ๑ (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ด้าน
สุขภาพ) ด้านการกุศลมีดังต่อไปนี้ เป็นรองประธานกรรมการ มูลนิธิฮารนามซิงค์ ฮารบันส์กอร์ (สัจ
จเทพ) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ จนถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิเมตตาอนันต์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
จนถึงปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย ๒๓ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึง
ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมยกน�้ำหนักคนพิการไทย  จนถึงปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ สมาคม
นามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกสมาคม สมาคมนาม
ธารีสงั คัตแห่งประเทศไทย มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๖ กรรมการและเลขานุการ  สมาคม
นามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย พ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๔  ถึง มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้านเกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนา น�ำคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ผู้แสวงบุญจาก
ทั่วโลก และบุคคลทั่วไปฟรี  ที่มาร่วมงาน “สาธยายพระไตรปิฎก นานาชาติ”  ณ ประเทศอินเดีย  
ค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘ น�ำคณะผูแ้ สวงบุญไปศักการะ สังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย ด้านสาธารณ
กุศล มีดังต่อไปนี้ บริจาคเงินช่วยเหลือรายเดือน มูลนิธิฮาร์นามซิงห์ ฮาร์บันส์กอร์ (สัจจเทพ) ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน บริจาคเงินช่วยเหลือรายเดือน วัดสระแก้ว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕  จนถึง
ปัจจุบัน บริจาคเงินช่วยเหลือรายเดือน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕
จนถึงปัจจุบัน บริจาคเงินช่วยเหลือรายเดือน โรงพยาบาลสงฆ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕  จนถึงปัจจุบัน
บริจาคเงินช่วยเหลือรายเดือน มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕
จนถึงปัจจุบัน บริจาคเงินช่วยเหลือรายเดือน มูลนิธิบ้านบางแคตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน
บริจาคเงินช่วยเหลือรายเดือน  สภากาชาดไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน บริจาคเงินช่วย
เหลือรายเดือน มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน บริจาคเงิน
ช่วยเหลือรายเดือน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน บริจาคเงิน
ช่วยเหลือรายเดือน มูลนิธบิ านชืน่ เชียงใหม่ โรงเรียนกาวิละอนุกลู ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบนั
บริจาคเงินช่วยเหลือรายเดือน มูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบัน  
บริจาคเงินช่วยเหลือรายเดือน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดล�ำพูน และบริจาค
ข้าวสารรายเดือนให้สมาคมยกน�้ำหนักคนพิการแห่งประเทศไทย
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายรามินเดอร์ซิงห์  สัจญาณ
ศรีสกุล ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยดี
เสมอมา เช่น  เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหา
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้บริจาคสนับสนุนโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นับได้วา่ นายรามินเดอร์ซงิ ห์ สัจญาณศรีสกุล เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้
ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Honorary Insignia
On Ms Teo Siao Ki
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
Insignia 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:
Ms Teo Siao Ki, thirty-five years of age, was born on 22 October 1983 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
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for their Buddhist activities; particularly in Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, Sri
Lanka, China, Cambodia, Myanmar, India and others,
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, he 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 her meritorious deeds and social service mentioned above, Ms. Teo Siao
Ki 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 Insignia on her.
Given on 26th May B.E. 2562 (C.E. 2019)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council

