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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ)

อายุ ๘๓ พรรษา ๖๑
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค
ปริญญาตรี ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์ค�ำ, ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
วัดศรีอุโมงค์ค�ำ ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์ค�ำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระอุปัชฌาย์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิตประสาธน์ และผลงานมากมายสรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครอง พ.ศ.
๒๕๑๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีอโุ มงค์คำ� พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นผูร้ กั ษาการแทนเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองพะเยา,
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พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นผู้
รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเจ้าคณะจังหวัดพะเยา และ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นทีป่ รึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นครูสอนพระปริยตั ธิ รรมแผนก
ธรรม-บาลี ส�ำนักศาสนศึกษาวัดศรีอโุ มงค์คำ� พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นเจ้าส�ำนักศาสนศึกษาวัดศรีอโุ มงค์คำ�
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิตประสาธน์ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นกรรมการ
ตรวจธรรมสนามหลวงคณะสงฆ์ ภาค ๖ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ วัดศรีอโุ มงค์คำ� พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นผูช้ ว่ ยคณบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นพระปริยัตินิเทศก์ประจ�ำจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา,
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
เป็นประธานกลุม่ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๒
- ๒๕๕๕ เป็นกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนประจ�ำจังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านการเผยแผ่ พ.ศ. ๒๕๒๔
เป็นพระธรรมทูต พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นประธานด�ำเนินการโครงการอบรมศีลธรรมเพื่อการศึกษาแก่
นักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นพระธรรมทูตประจ�ำจังหวัดพะเยา, เป็น
พระธรรมทูตเฉพาะกิจ ประจ�ำจังหวัดพะเยา โดยได้รับแต่งตั้งจากกรมการศาสนา กระทรวง
ศึกษาธิการ, พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบลหนเหนือ
(อ.ป.ต.หน.) และ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตจังหวัดพะเยา ด้านสาธารณูปการ พ.ศ.
๒๕๔๙ ด�ำเนินการก่อสร้างอาคารพระธรรมวิมลโมลี ๘๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ด�ำเนินการก่อสร้าง
ห้องสรงนํ้าพระภิกษุ สามเณร พ.ศ. ๒๕๕๔ ด�ำเนินการก่อสร้างรูปปั้นสิงห์ประตูทางเข้าวัด
ศิลปะล้านนา, ท�ำประตูรั้วสแตนเลส ขนาดกว้าง ๘ เมตร, พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าวัด
ก่อสร้างบันไดนาคศิลปะล้านนา ก่อสร้างช้างมงคล และก่อสร้างก�ำแพงวัด, พ.ศ. ๒๕๕๓ ด�ำเนินการ
บูรณปฏิสังขรณ์กุฏิเจ้าอาวาส บูรณปฏิสังขรณ์ห้องสุขาของวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ ด�ำเนินการปูกระเบื้อง
พื้นบริเวณลานระเบียง รอบอุโบสถ พ.ศ. ๒๕๕๕ ด�ำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ก�ำแพงของวัดด้านทิศ
ตะวันตก ด้านสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดหาทุนพัฒนาสุสานบ้านสาง ต�ำบลสาง อ�ำเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดหาทุน สร้างอุโบสถวัดแม่ใส ต�ำบลแม่ใส อ�ำเภอเมือง
พะเยา ลักษณะทรงไทยล้านนาประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดหาทุนพัฒนาสุสานบ้านร่องคือ ต�ำบล
แม่ปืม อ�ำเภอเมืองพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดหาทุนสมทบทุนค่ายา อุปกรณ์ ตึกสงฆ์โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ตามโครงการระดมทุนสมทบทุนค่ายา อุปกรณ์ ตึกสงฆ์ โรงพยาบาลมหาราช
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นครเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔ จัดหาทุนก่อสร้างก�ำแพงสถานีอนามัย ต�ำบลแม่ใส อ�ำเภอเมืองพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดหาทุนก่อสร้างศาลาสุสานบ้านแม่ใส อ�ำเภอเมืองพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดหาทุนช่วย
เหลือผูป้ ระสบภัยนาํ้ ท่วม มอบให้คณะสงฆ์จงั หวัดพิจติ ร และจัดหาทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนํา้ ท่วม
มอบให้คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดหาทุนทรัพย์ซื้อเครื่องมือการแพทย์ มอบให้
โรงพยาบาลพะเยา และด้านศึกษาสงเคราะห์ (๑) งานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๓ จัดหาทุนก่อสร้างรั้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส อ�ำเภอเมืองพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนพระธรรม
ราชานุวัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดหาทุน
ก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดหา
ทุนก่อสร้างโดมหลังคาไร้โครงสร้างโรงเรียนพินิตประสาธน์ (๒) งานตั้งทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐
จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์นักเรียน ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาของชุมชนวัดศรีอุโมงค์ค�ำ (วัดสูง)
พ.ศ. ๒๕๔๑ จัดตั้งกองทุนการศึกษาโรงเรียนพินิตประสาธน์ เพื่อสงเคราะห์นักเรียนที่เรียนดีแต่
ยากจน พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดตัง้ กองทุนการศึกษาคณะสงฆ์จงั หวัดพะเยา เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
พระปริยตั ธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดตัง้ โครงการปลูกรากแก้ว ศาสนทายาท วัดศรีอโุ มงค์คำ� เพือ่ สนับสนุน
ให้เยาวชนเข้ามาบรรพชาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมและทางโลก ควบคูก่ นั พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดตัง้ กองทุน
อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนพินิตประสาธน์ (๓) งานมอบทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน
มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร วัดศรีอุโมงค์ค�ำ และนักเรียน นักศึกษาชุมชนวัดศรีอุโมงค์
ค�ำ (วัดสูง) ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับการยกย่องประกาศ
เกียรติคุณมากมาย อาทิเช่น พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในด้าน
ส่งเสริมและสงเคราะห์ประชาชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับคัดเลือก
จากกรมการศาสนาให้เป็นวัดที่จัดอุทยานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดที่จัด
กิจกรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รบั ประกาศนียบัตรวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ ให้
เป็นครูภมู ปิ ญ
ั ญาไทย รุน่ ที่ ๓ ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ
และประกาศเกียรติคุณเสมาคุณูปการจากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับประกาศนียบัตร ยกย่องเป็นวัดดีเด่นด้านการจัดโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จากส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับรางวัลบัวทิพย์ จากมูลนิธิพระพุทธวรญาณ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับ
รางวัลพุทธคุณูปการ จากวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ชั้น ๓ จากสภากาชาดไทย
และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รบั รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพือ่ สันติภาพ จากมูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ สันติภาพ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
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นับได้วา่ พระเทพญาณเวที (ศรีมลู มูลสิร)ิ เป็นพระมหาเถระทีไ่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย าณวุฑฺโฒ)

อายุ ๗๓ พรรษา ๕๔
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
วัดมหาชัย พระอารามหลวง เลขที่ ๗๗๙ ถนนศรีราชวงศ์
ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
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ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากมาย สรุปได้ ดังนี้ ด้านการปกครอง ท่านเป็นเจ้าคณะอ�ำเภอ
แกด�ำ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ด้านการศึกษา และ
การศึกษาสงเคราะห์ เป็นเจ้าส�ำนักเรียนจังหวัดมหาสารคาม เป็นอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียน
บาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม เป็นกรรมการสถาน
ศึกษาโรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ด้านการเผยแผ่ เป็นประธานคณะกรรมการเผยแผ่ประจ�ำจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการ
ด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากร
บรรยายธรรมและอบรมธรรมะเยาวชนและประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้านสาธารณูปการ
และสาธารณสงเคราะห์ ด�ำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุที่ส�ำคัญต่าง ๆ ภายในวัดบูรพาหนองบัว
วัดดาวดึงษ์แกด�ำ อ�ำเภอแกด�ำ จังหวัดมหาสารคาม ด�ำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุที่ส�ำคัญต่าง ๆ
ภายในวัดมหาชัย พระอารามหลวง วัดปัจฉิมทัศน์ อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เป็นประธานในการระดมทุนและจัดหาสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ภายในจังหวัด
มหาสารคาม ด้วยผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์และคุณความดีเป็นทีป่ รากฏ ท�ำให้ได้รบั การยกย่องประกาศ
เกียรติคุณมากมาก อาทิเช่น ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธ
ศาสนา สาขาส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ประกาศเกียรติคณ
ุ และรางวัลพุทธคุณปู การกาญจนเกียรติคณ
ุ
จากคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในฐานะที่ให้การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจากคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้รับรางวัลนาคราช เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้าน
วัฒนธรรมจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ในฐานะทีจ่ ดั การเรียนการสอนพระปริยตั ธิ รรม แผนกธรรมมีผลงานดีเด่น จากส�ำนักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณคนดีศรีมหาสารคาม ในการเฉลิมฉลองการ
ก่อตั้งเมืองมหาสารคาม ครบ ๑๕๐ ปี ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้น�ำศีลธรรมและประกาศเกียรติคุณ ใน
ฐานะเป็นผู้มีความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพสิทธาจารย์ ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสทิ ธิ์ จังหวัด
มหาสารคาม เป็นผู้อุปถัมภ์ในการด�ำเนินการก่อสร้างหอประชุม ห้องสมุดและอาคารเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
และอุปถัมภ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นผู้บริจาคเงินในการด�ำเนินการก่อสร้าง
หอประชุมห้องสมุดและอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ
วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
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นับได้ว่า พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย าณวุฑฺโฒ) เป็นพระมหาเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญฺโ)

อายุ ๖๗ พรรษา ๔๖
ส�ำเร็จการศึกษา เปรียญธรรม ๘ ประโยค วิชาครูพิเศษมัธยม
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เป็นพระมหาเถระผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี
ได้บ�ำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสังคมเป็นอเนกประการ ปัจจุบันเป็น
รองหัวหน้าพระธรรมทูต สาย ๑ ทีป่ รึกษาประธานส�ำนักงานก�ำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระธรรมทูตต่างประเทศ สายยุโรป ประจ�ำประเทศ
อังกฤษ อีกทั้งยังเป็นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และในประเทศ บรรยายความรู้

9
แก่พระสังฆาธิการ พระนักเผยแผ่ พระปริยัตินิเทศก์ส่วนกลาง และยังเป็นวิทยากรประจ�ำรายการ
“ความดีคแู่ ผ่นดิน” ทางสถานีโทรทัศน์สชี อ่ ง ๕ รายการ “สนทนาธรรมยามเย็น” ทางวิทยุ พล ม.๒
ภาค A.M.963 MHz และเป็นพระวิทยากรแนะแนวทางการท�ำสมาธิแก่ชาวต่างชาติผู้สนใจ ณ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อีกทั้งยังเป็นประธานด�ำเนินงานโครงการด้านการเผยแผ่ต่าง ๆ อาทิ
เช่น โครงการตะวันธรรม โครงการมณเฑียรธรรม โครงการธรรมโอสถ โครงการธรรมในดวงใจ ที่
บริษัท PMG จ�ำกัด โครงการธรรมสร้างสรรค์ในบ้าน ทั้งนี้ท่านยังได้ประพันธ์หนังสือธรรมะ และ
หนังสือต่าง ๆ ไว้เป็นจ�ำนวนมาก เช่น คาถาพาสุข วิถีภาวนา เหตุต้นผลกรรม วิชาพื้นฐานการเทศน์
เทศนาว่าการ ไขขานการบุญ รูท้ นั กรรม แนวเทศนา พุทธมงคล คุณพระครองใจ มงคลภาษิต ปฏิภาณ
เทศนา ๙ กัณฑ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น พระเทพปฏิภาณกวี
(บุญมา อาคมปุญฺโ) ได้เป็นอาจารย์บรรยายในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนาของ
มหาวิทยาลัย และเป็นพระธรรมกถึกเพือ่ แสดงพระธรรมเทศนาในงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ด้วย
ดีเสมอมา
นับได้ว่า พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญฺโ) เป็นพระมหาเถระผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญ
หิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
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นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ สุกฺกธมฺโม)
อายุ ๖๓ พรรษา ๔๒
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก การศึกษาผู้ใหญ่ระดับ ๔
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่
วัดบ้านเปลือยใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระ
งานคณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีผลงานมากมายสรุปได้ดงั นี้ ด้านการปกครอง พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาส
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วัดบ้านเปลือยใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นรองเจ้าคณะต�ำบลรอบเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นเจ้าคณะต�ำบลรอบเมือง เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรองเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รบั พระบัญชาเป็นเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการศึกษาและด้านศึกษาสงเคราะห์
ตั้งกองทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษานักเรียน
โรงเรียนหลายแห่ง ด้านการเผยแผ่ แสดงพระธรรมเทศนา ปาฐกถาธรรม พร้อมทั้งงานด้าน
สาธารณประโยชน์ บริหารกิจการงานคณะสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชพรหมจริยคุณ ได้ท�ำหน้าที่ในฐานะนักปกครองที่เอาใจใส่
ดูแลความเป็นไปของวัดและชาวพุทธอย่างดียิ่ง และยังเป็นที่พึ่งทางใจของชาวเมืองร้อยเอ็ด
ด้านสาธารณูปการ เป็นประธานจัดหาทุนก่อสร้างศาสนสถานภายในวัด เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร
สร้างกุฏิสงฆ์ ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล ซุ้มประตู ห้องนํ้า ด้านสาธารณประโยชน์ เป็นประธานจัดหาทุน
ก่อสร้างถนนให้เป็นเส้นทางอ�ำนวยความสะดวกให้กับชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง อีกทั้งใช้เป็นเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ
สุกกฺ ธมฺโม) ได้สนับสนุนอุปถัมภ์เข้าร่วมในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
นับได้วา่ พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ สุกกฺ ธมฺโม) เป็นพระมหาเถระทีไ่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระสาครมุนี (ประสาท สุชีโว)

อายุ ๘๖ พรรษา ๖๖
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก มัธยมศึกษาปีที่ ๒
วัดสุทธิวาตวราราม พระอารามหลวง ต�ำบลท่าฉลอม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรงดงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์บ�ำเพ็ญคุณูปการแก่สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา สรุปได้ดังนี้ งานด้านการ
ปกครอง เป็นพระอุปชัฌาย์ รองเจ้าอาวาสวัดช่องลม เป็นผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม รักษาการ
เจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม ปัจจุบนั เป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม พระอารามหลวง งานด้าน
การศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดสุทธิวาตวราราม
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เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง เป็นเจ้าส�ำนักศาสนศึกษาวัดสุทธิวาตวราราม เป็นผู้ตั้งทุน
สงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา เพิ่มทุนสงเคราะห์นักเรียน แจกทุนการศึกษา โดยตั้งทุนการ
ศึกษาแก่นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษา ตัง้ แต่ปี ๒๕๔๐-๒๕๕๕ เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ ๑,๗๘๑,๕๐๐ บาท
อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมขอโรงเรียน เช่น มอบทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนวัดเจริญสุขาราม และ
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยา ตลอดถึงมอบทรัพย์สงิ่ ของต่าง ๆ และมอบวัสดุอปุ กรณ์แก่โรงเรียนและหน่วย
ราชการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ ชุด มอบโรงเรียนบ้านดอกไผ่ อ�ำเภอบ้านแพ้ว และมอบอีก
๑ ชุด แก่ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สนับสนุนการศึกษาเคลื่อนที่ โดยจัดสร้างรถสอน
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ๒ คัน มอบแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน งานด้านการเผยแผ่ เป็นพระธรรมทูต
เป็นผูส้ ง่ เสริมกิจกรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เชน่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเทศน์ในวันพระ แก่อุบาสกอุบาสิกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๓
จัดให้มีงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดสุทธิวาตวราราม มีผู้ผ่านการบรรพชารวมทั้งสิ้น
๑,๗๗๗ รูป งานด้านสาธารณูปการ สร้างอาคารการศึกษานอกโรงเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ�ำนวน ๑ หลัง สร้างอาคารสอนดนตรีไทยแก่เยาวชน เป็นอาคาร ๒ ชั้น จ�ำนวน ๑ หลัง สร้างศาลา
อเนกประสงค์ (“อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี พระเทพสาครมุนี”) โครงสร้างเหล็ก พร้อมทั้งปรับปรุงบริเวณ
โดยรอบ สร้างศาลาที่ระลึกในวาระที่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เป็ น ศาลาไม้ สั ก ทอง ประดิ ษ ฐานตราสั ญ ลั ก ษณ์ ง านฉลอง
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ภายในเนื้อที่ ๑๐๐ ตารางวา สร้างอาคารใช้เป็นศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนต�ำบลท่าฉลอม จ�ำนวน ๑ หลัง เป็นอาคาร ๒ ชั้น พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การศึกษา ปรับปรุง
กุฏสิ งฆ์ ให้พน้ จากอุทกภัยโดยการยกกุฏใิ ห้สงู จากเดิม ๑.๗๐ เมตร ก่อสร้างปรับปรุงกุฏชิ นั้ ล่างและ
ชั้นบนใหม่ บูรณะหอสวดมนต์ใหม่ สร้างก�ำแพงรอบกุฏิสงฆ์ ปรับปรุงเมรุเผาศพใหม่เป็นเมรุปลอด
มลพิษ ยกระดับพนังกัน้ นํา้ ภายในบริเวณด้านหน้าวัด โดยการเสริมคันกัน้ นาํ้ และถมลูกรังให้สงู เท่ากับ
บริเวณด้านข้างวัดระยะทางยาว ๓๐๐ เมตรเศษ ท�ำท่อระบายนาํ้ ทิง้ ใหม่ เพือ่ ป้องกันอุทกภัย ปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์บริเวณรอบพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั บริเวณด้านหน้าวัด
เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม หมูที่ ๓ ต�ำบลสวนผึ้ง อ�ำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี ในเนื้อที่ ๓๗ ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์และฝึกอบรมนักเรียน ลูกเสือ และ
เยาวชน ตลอดจนหน่วยราชการต่าง ๆ ให้ความอนุเคราะห์แก่ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ
ใช้สถานที่ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ของวัดสุทธิวาตวราราม เป็นสถานีแจกจ่ายน�้ำตามโครงการต่อสู้
ภัยแล้งของรัฐบาล ให้ความอนุเคราะห์แก่กองทัพเรือใช้สถานที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของวัด
สุทธิวาตวรารามอบรมไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเลเป็นประจ�ำทุกปี ให้ความอนุเคราะห์แก่หน่วย
ราชการต่าง ๆ เช่น กรมประชาสงเคราะห์ ส�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ส�ำนักงาน
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ใช้สถานที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของวัดสุทธิวาตวราราม
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จัดฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติดตามมติมหาเถรสมาคม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร และสถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขมีผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟู จ�ำนวน ๓๗๓ คน
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสาครมุนี (ประสาท สุชีโว)
ได้สนับสนุนทุนก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในนามคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร บริจาคปัจจัยอุปถัมภ์ผ้าไตรในงานพิธีประสาทปริญญาเป็น
ประจ�ำทุกปี บริจาคปัจจัยอุปถัมภ์โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานบัณฑิตวิทยาลัยประจ�ำปี
อุปถัมภ์กิจกรรมต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ส่งเสริมให้ภิกษุสามเณรเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยขอความอุปถัมภ์ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า พระสาครมุนี (ประสาท สุชีโว) เป็นพระมหาเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระศรีศิลปาจารย์ (ประมวล ปญฺาวโร)

อายุ ๖๒ พรรษา ๑๘
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นพระเถระผูป้ ระกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทานน่าเลือ่ มใส รับภาระงานคณะสงฆ์
บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ถนน
เชียงใหม่-ฮอด หมู่ ๒ ต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ ท่านมีประสบการณ์
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และผลงานมากมายสรุปได้ดงั นี้ ด้านการปกครอง ได้รบั แต่งตัง้ เป็น ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
เป็นผูด้ แู ลส�ำนักวิปสั สนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นผูด้ แู ลส�ำนักวิปสั สนากรรมฐาน
สาขาของวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร มีการสวดพระปาฏิโมกข์ตลอดปี มีพระภิกษุสวดพระปาฏิโมกข์
ได้ ๓ รูป มีการท�ำวัตร – สวดมนต์ เดินจงกรม – สมาธิภาวนาทุกเช้า – เย็น มีระเบียบการปกครอง
วัด ดังนี้ พระภิกษุ – สามเณร ต้องท�ำวัตรเช้า-เย็นทุกวัน ทุกวันโกนสามเณรต้องรับไตรสรณคมน์และ
สมาทานสิขขาบท พร้อมรับฟังโอวาทเจ้าอาวาสหรือพระเถระทีไ่ ด้รบั มอบหมาย พระภิกษุตอ้ งลงอุโบสถ
เพือ่ ฟังพระปาฏิโมกข์ทกุ ปักษ์ทงั้ ข้างขึน้ และข้างแรม อุบสิกาชีตอ้ งสมาทานศีลแปดหรืออุโบสถศีล พร้อม
รับฟังโอวาทเจ้าอาวาสหรือพระเถระ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย พระภิกษุ-สามเณรทุกรูป ต้องศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรม ทัง้ แผนกนักธรรม-แผนกบาลี หรือ พระอภิธรรม หากไม่สามารถจะศึกษาพระปริยตั -ิ ธรรมได้ตอ้ ง
ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานจนสามารถช่วยงานฝ่ายวิปสั สนาได้ มีกติกาของวัด คือ ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ติ าม
กติการะเบียบข้อปฏิบตั ขิ องวัดอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าจะไม่โยกย้ายเสนาสนะในกุฏอิ อกก่อนได้รบั อนุญาต
ข้าพเจ้าจะต้องใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรม-วินยั , บาลีจนจบประโยคสูงสุดทีท่ างวัดจัดให้มกี ารเรียน
การสอน ข้าพเจ้าจะศึกษาวิชาเฉพาะทีท่ างวัดอนุญาตเท่านัน้ ในระยะ ๓ ปีทผี่ า่ นมาไม่มอี ธิกรณ์เกิดขึน้
ในวัด ด้านการเผยแผ่ เป็นพระอนุจรติตามพระราชพรหมาจารย์ เดินทางไปสอนปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ต่างประเทศ เป็นเวลา ๕ เดือน ณ ประเทศเยอรมัน, ฝรัง่ เศส, อิตาลี, อังกฤษ, อเมริกา,
แม็กซิโก มีผปู้ ฏิบตั ธิ รรมทัง้ หมด ๑๘๐ คน และมีผมู้ ารับฟังการบรรยายธรรมในครัง้ นี้ ๑,๕๐๐ คน เป็น
พระอนุจรติตตามพระราชพรหมาจารย์ ครัง้ ที่ ๒ ไปสอนปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน เป็นเวลา ๓ เดือน ณ
ประเทศเยอรมัน, ฝรัง่ เศส, อิตาลี, อังกฤษ, อเมริกา, แม็กซิโก มีผเู้ ข้าปฏิบตั ธิ รรมทัง้ หมด ๒๔๐ คน และ
มีผมู้ ารับ ฟังการบรรยายธรรม และร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาทีป่ ระเทศแม็กซิโก เป็นจ�ำนวน
๑๕๐ คน เป็นวิทยากรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ส�ำหรับพระนิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิต และ
มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นพระวิทยากรการ
ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน ประจ�ำศูนย์ฝกึ อบรมพระวิปสั สนาจารย์ หนเหนือ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหาร (ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑) เป็นคณะกรรมการจัดการฝ่ายจัดหารางวัล
การประกวดสวดมนต์หมูท่ ำ� นองสรภัญญะ ระดับอ�ำเภอ เป็นคณะกรรมการจัดงานบวชเฉลิมพระเกียรติ
ปีละ ๓ ครัง้ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ บรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ จ�ำนวน ๘๐ รูป ทุกปี จัดงานบรรพชา – อุปสมบทหมู่
เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม วันแม่ ทุกปี จัดงานบรรพชา – อุปสมบถเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช
ทุกปี เป็นพระอนุจรติดตาม พระพรหมโมลี(สมเด็จพระพุทธชินวงศ์) และพระธรรมมังคลาจารย์
ไปสอนวิปสั สนากัมมัฏฐาน เป็นเวลา ๑๐ วัน ณ ประเทศอิสราเอล มีผเู้ ข้าปฏิบตั ธิ รรมทัง้ หมด ๘๐ คน
และมีผเู้ ข้ามารับฟังการบรรยายธรรม เป็นจ�ำนวน ๑๒๐ คน ด้านสาธารณูปการ งานก่อสร้างถาวรวัตถุ
ภายในวัด ได้รบั มอบหมายจากเจ้าอาวาสในการจัดหาทุนทรัพย์ในการสร้างร้านค้าชุมชน บริเวณลาน
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วัด เสร็จสมบูรณ์ สิน้ ทุนทรัพย์เป็นจ�ำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ได้รบั มอบ
หมายจากเจ้าอาวาสในการจัดหาทุนทรัพย์ในการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประชาสามัคคี เพือ่ ใช้ในการ
ปฏิบตั ธิ รรมและจัดโครงการจริยธรรม เสร็จสมบูรณ์ สิน้ ทุนทรัพย์เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึง่ ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ได้รบั มอบหมายจากเจ้าอาวาสในการจัดหาทุนทรัพย์กอ่ สร้างกุฏวิ ปิ สั สนา
กรรมฐาน เลขที่ ๙๙/๑๐๐ – ๙๙/๑๒๙ ลักษณะสีเ่ หลีย่ ม ก่ออิฐถือปูน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร
จ�ำนวน ๓๐ หลัง หลังละ ๑๑๕,๐๐๐ บาท (หนึง่ แสนหนึง่ หมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) ได้รบั มอบหมายจาก
เจ้าอาวาสในการจัดหาทุนทรัพย์ในการสร้างห้องสอบอารมณ์ จ�ำนวน ๓ หลัง ๖ ห้อง เสร็จสมบูรณ์สนิ้
ทุนทรัพย์จำ� นวนเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ได้รบั มอบหมายจากเจ้าอาวาส
ในการจัดหาทุนทรัพย์กอ่ สร้างกุฏวิ ปิ สั สนากรรมฐาน เลขที่ ๙๙/๑๓๐ – ๙๙/๑๔๖ ลักษณะสีเ่ หลีย่ ม
ก่ออิฐถือปูน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร จ�ำนวน ๑๗ หลัง หลังละ ๑๑๕,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จสิน้ ทุน
ทรัพย์เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้านแปดแสนสีห่ มืน่ บาทถ้วน) ได้รบั มอบหมายจากเจ้า
อาวาสในการจัดหาทุนทรัพย์ในการสร้างห้องสุขา จ�ำนวน ๓๔ ห้อง เสร็จสมบูรณ์ สิน้ ทุนทรัพย์เป็นจ�ำนวน
เงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ได้รบั มอบหมายจากเจ้าอาวาสในการจัดหาทุนทรัพย์ใน
การสร้างรัว้ ศิลาแลง ความยาว ๓๔๐ เมตร เสร็จสมบูรณ์สนิ้ ทุนทรัพย์เป็นจ�ำนวนเงิน ๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านเก้าแสนเก้าหมืน่ บาทถ้วน) ได้รบั มอบหมายจากเจ้าอาวาสในการจัดหาทุนทรัพย์ในการซือ้ ทีด่ นิ
เพือ่ ขยายส�ำนัก-วิปสั สนากรรมฐาน จ�ำนวน ๘ ไร่ ๆ ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สิน้ ทุนทรัพย์เป็นจ�ำนวนเงิน
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ได้รบั มอบหมายจากเจ้าอาวาสในการจัดหาทุนทรัพย์ในการ
สร้างอาคารศาลาปฏิบตั ธิ รรม บุญญาภิภทั ร เสร็จสมบูรณ์ สิน้ ทุนทรัพย์เป็นจ�ำนวนเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท
(เก้าแสนเก้าหมืน่ บาทถ้วน) ได้รบั มอบหมายจากเจ้าอาวาสในการจัดหาทุนทรัพย์ในการเดินระบบไฟกริง่
รอบบริเวณศูนย์อบรมคุณธรรม – จริยธรรม (หนองหลวง) เสร็จสมบูรณ์สนิ้ ทุนทรัพย์เป็นจ�ำนวนเงิน
๘๘,๐๐๐ บาท (แปดหมืน่ บาทถ้วน) ได้รบั มอบหมายจากเจ้าอาวาสในการจัดหาทุนทรัพย์ในการสร้าง
มหาศาลา หทัยนเรศว์ร เสร็จสมบูรณ์สนิ้ ทุนทรัพย์เป็นจ�ำนวนเงิน ๗๗,๖๖๕,๖๐๐ บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้าน
หกแสนหกหมืน่ ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้รบั มอบหมายจากเจ้าอาวาสในการจัดหาทุนทรัพย์ในการห้อง
สอบอารมณ์จำ� นวน ๒ หลัง ๔ ห้อง เสร็จสมบูรณ์สนิ้ ทุนทรัพย์เป็นจ�ำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สีล่ า้ น
บาทถ้วน) ได้รบั มอบหมายจากเจ้าอาวาสในการจัดหาทุนทรัพย์ในการจัดหาทุนทรัพย์ในการซือ้ ทีด่ นิ
เพือ่ ขยายส�ำนักวิปสั สนากรรมฐาน จ�ำนวน ๒๐ ไร่ ๆ ละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท สิน้ ทุนทรัพย์เป็นจ�ำนวนเงิน
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) รวมค่าก่อสร้างทุกรายการ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
๑๓๖,๕๒๓,๖๐๐ บาท (หนึง่ ร้อยสามสิบหกล้านห้าแสนสองหมืน่ สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระศรีศลิ ปาจารย์ (ประมวล
ปญฺาวโร) ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา ดังนี้ เป็นเป็นวิทยากร
ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน ส�ำหรับพระนิสติ หลักสูตรปริญญาบัณฑิต และมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นกรรมการสภาวิทยาเขต สัดส่วนผูท้ รงคุณวุฒิ
นับได้วา่ พระศรีศลิ ปาจารย์ (ประมวล ปญฺาวโร) เป็นพระเถระทีไ่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การย่อย่องประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพือ่
ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระนิโครธธรรมธาดา (ลาภ โอภาโส)

อายุ ๖๑ พรรษา ๔๐
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม รองเจ้าคณะรัฐเคดาห์-เปอร์ลิส
วัดนิโครธาราม ต�ำบลอลอร์มาไลย์ อ�ำเภอโกตาสตาร์
รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
เป็นพระเถระผูป้ ระกอบกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญคุณูปการแก่สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม, รองเจ้าคณะรัฐเคดาห์-เปอร์ลิส,
กรรมการสงฆ์รฐั เคดาห์-เปอร์ลสิ , กรรมการสงฆ์ควบคุมและส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาระหว่าง
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ประเทศไทย-มาเลเซีย, ทีป่ รึกษาคณะกรรมการการศึกษาภาษาไทย พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม
รัฐเคดาห์-เปอร์ลิส-ปีนัง-เปรัค-เซอลังงอร, เป็นทรัสตรีวัดนิโครธาราม (ผู้รักษาผลประโยชน์ของวัด)
ท่านเป็นพระเถระผูม้ ปี ระสบการณ์การท�ำงานมากมาย สรุปได้ดงั นี้ เป็นพระครูสอนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกธรรม ส�ำนักเรียนวัดนิโครธาราม ประเทศมาเลเซีย, เป็นเจ้าส�ำนักเรียนวัดนิโครธาราม ประเทศ
มาเลเซีย, เป็นประธานกรรมการสอบธรรมสนามหลวง วัดนิโครธาราม ประเทศมาเลเซีย, จัดตั้ง
โรงเรียนสอนภาษาไทยและพระปริยตั ธิ รรม วัดนิโครธาราม ประเทศมาเลเซีย, ประธานจัดการอบรม
เยาวชนไทยในประเทศมาเลเซีย ณ วัดนิโครธาราม, เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และจัดอบรม
เยาวชนไทยทีเ่ ข้ารับการศึกษาอยูภ่ ายในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศมาเลเซีย, ประธานการก่อสร้าง
อาคารเรียนภาษาไทยและพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม, จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียน
วัดนิโครธาราม ประเทศมาเลเซีย, จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดวิสุทธิประดิษฐาราม
ประเทศมาเลเซีย, ร่วมกับกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง จัดกงสุลสัญจร ณ วัดนิโครธาราม เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ชาวไทย ทีม่ าอาศัยในประเทศมาเลเซียได้ทำ� นิตกิ รรมกับทางกงสุลได้สะดวกขึน้ ,
เป็นผู้เจรจาสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐ กลุ่มไทยพุทธ มุสลิม ในการลดความขัดแย้งในการอยู่
ร่วมกันของคนต่างศาสนิก
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนิโครธธรรมธาดา (ลาภ โอภาโส)
ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นประธานระดมทุนจัดซื้อ
ที่ดินมอบให้กับมหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเจ้าภาพสร้างห้องนาํ้ ๑๐ ห้อง เป็น
จ�ำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นประธานทอดผ้าป่าประจ�ำปี ๒๕๕๖ มียอดเงินบริจาค ๕๒๗,๘๗๐
บาท เป็นคณะกรรมการระดมทุนในการจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ระดมทุนจัดหา
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดตั้ง
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงเพือ่ การศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา (คลืน่ เสียงมหาจุฬา) เป็นเจ้าภาพ
บูรณะซ่อมแซมหอพักพระนิสติ เป็นเงินจ�ำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเจ้าภาพปรับปรุงอาคารเรียนและ
ห้องประชุม เป็นเงิน จ�ำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่นสิ ติ ในโครงการปฏิบตั ิ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นประจ�ำทุกปี (เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา) ให้วัดเป็นศูนย์ประสาน
งานรับสมัครนิสิต และสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ
และทอดผ้าป่าเป็นประจ�ำทุกปี เป็นผู้สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณร ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นพระวิปัสสนาจารย์โครงการปฏิบัติ
ธรรมประจ�ำปีของมหาวิทยาลัย
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นับได้วา่ พระนิโครธธรรมธาดา (ลาภ โอภาโส) เป็นพระเถระทีไ่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระวิมลศาสนวิเทศ (ส�ำรวจ กมโล)

อายุ ๖๔ พรรษา ๔๒
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ประกาศนียบัตรหลักสูตรครูสอนปริยัติธรรม
โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ
เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธานกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป
วัดไทยนอร์เวย์ เมืองฟรอกเนอร์ ถนนทรอนด์แฮม ประเทศนอร์เวย์
เป็นพระเถระผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใส
รับภารธุระงานคณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา
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อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ เป็นพระอุปัชฌาย์
เป็นพระธรรมทูต สายประเทศนอร์เวย์ เป็นรองประธาน กรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทย
ในทวีปยุโรป และเป็นประธานเขตปกครองที่ ๓ สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (สวีเดน
นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ รัสเซีย ลัทเวีย เอชทูเนีย ยูเครน มอนเตเนโก เบรารุส)
อีกทั้งยังได้สร้างถาวรวัตถุถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่น ซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดใน
พระพุทธศาสนาในประเทศนอร์เวย์ เนือ้ ที่ ๑,๑๒๒ ตารางเมตร ซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ขยายสร้างวัดใหม่ เนือ้ ที่
๑๖,๘๐๐ ตารางเมตร (ประมาณ ๑๐ ไร่) สร้างถนนทางเข้าวัดไทยนอร์เวย์ และลานจอดรถวัดไทย
นอร์เวย์ สร้างศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) เป็นอาคารเอนกประสงค์
ขนาด ๓ ชั้น ลักษณะทรงไทยประยุกต์ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สูง ๑๔ เมตร พื้นที่ใช้สอย
๙๐๐ ตารางเมตร สร้างต�ำหนักพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างศาลาหลวงพ่อแจ้ง
ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้ศลิ ปะพม่า สร้างโรงเรือนเก็บรถและวัสดุอปุ กรณ์วดั ไทยนอร์เวย์ ซือ้ บ้าน
พร้อมที่ดินเพื่อขยายวัดสาขาวัดไทยนอร์เวย์ บาร์เก้น ประมาณ ๑ ไร่ครึ่ง ประกอบด้วยตัวบ้าน
๒ ชั้น โรงเรือนเล็ก ๑ หลัง เป็นต้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระวิมลศาสนวิเทศ (ส�ำรวจ
กมโล) ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นประธานโครงการ
“บินลัดฟ้าสูม่ าตุภมู ิ เสริมสร้างกตัญญูกตเวทิตาธรรม น�ำพาคนไทยทีอ่ ยูใ่ นประเทศนอร์เวย์ประเทศ
สวีเดน ประเทศฟินแลนด์ ประเทศฝรั่งเศส จ�ำนวน ๒๐๐ รูป/คน ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการเชิดชู
เกียรติคณ
ุ หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (เกีย่ ว อุปเสโณ) ผูเ้ สียสละเพือ่ สังคมพุทธและ
สังคมโลกและร่วมสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์โครงการปฏิบตั ธิ รรมวิปสั สนากัมมัฏฐานของนิสติ
และยังได้ให้การอุปถัมภ์ด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง เป็นประจ�ำทุกปี
นับได้วา่ พระวิมลศาสนวิเทศ (ส�ำรวจ กมโล) เป็นพระเถระทีไ่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

24

ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินฺโน)

อายุ ๕๙ พรรษา ๒๑
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
เจ้าคณะอ�ำเภอหนองม่วง เจ้าอาวาสวัดพุน้อย
วัดพุน้อย ต�ำบลชอนม่วง อ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เป็นพระเถระผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใส
รับภารธุระงานคณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าคณะอ�ำเภอหนองม่วง เจ้าอาวาสวัดพุน้อย ต�ำบลชอนม่วง
อ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์อ�ำเภอหนองม่วง กรรมการบริหาร
คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากมาย สรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครอง
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุนอ้ ย เจ้าคณะต�ำบลดอนดึง-ขอนม่วง อ�ำเภอบ้านหมี่ รองเจ้าคณะอ�ำเภอ
บ้านหมี่ ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ เป็นประธานที่ปรึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
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วิชาการเทศนา (ปท.ศ.) ศูนย์การเรียนรูว้ ดั พุนอ้ ย ต�ำบลชอนม่วง อ�ำเภอบ้านหมี่ เป็นคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกรรมการสอบธรรมสนามหลวง มอบทุนสงเคราะห์
นักเรียน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๑๐ ทุน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ด้านการเผยแผ่ จัดประชุม
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จังหวัดลพบุรี ตามมติมหาเถร
สมาคม จัดโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล (อ.ป.ต.) จัดโครงการปฏิบัติธรรมให้แก่
ประชาชนและเยาวชน ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ส�ำนักงานต�ำรวจภูธร จังหวัดลพบุรี มอบปัจจัยสนับสนุนกองทุนคณะสงฆ์ จังหวัดลพบุรี มอบปัจจัย
สนับสนุนกิจการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบปัจจัยบ�ำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ มอบปัจจัย
บ�ำรุงโรงพยาบาลบ้านหมี่ โรงพยาบาลท่าวุ้ง โรงพยาบาลโคกส�ำโรง โรงพยาบาลหนองม่วง
โรงพยาบาลสระโบสถ์ โรงพยาบาลโคกเจริญ โรงพยาบาลพัฒนานิคม โรงพยาบาลชัยบาดาล
โรงพยาบาลท่าหลวง โรงพยาบาลล�ำสนธิ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ในจังหวัดลพบุรี มอบ
ปัจจัยบ�ำรุงสถานีต�ำรวจภูธร จังหวัดลพบุรี มอบปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างสถานีต�ำรวจภูธรบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี มอบปัจจัยสมทบทุนมูลนิธอิ ริโย จังหวัดลพบุรี มอบรถยนต์ ๑ คัน แก่โครงการหมูบ่ า้ น
รักษาศีล ๕ วัดปากนํ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทนิ โฺ น)
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เข้าร่วมในการประชุม
ชาวพุทธนานาชาติ เนือ่ งในวันวิสาขบูชาโลกมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นประจ�ำทุกปี เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
และจิตวิทยาการแนะแนว เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
พระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว ถวายทุนการศึกษาให้กบั นิสติ คณะครุศาสตร์ มจร วังน้อย
๑๐๐,๐๐๐ บาท อุปถัมภ์การท�ำวิจยั การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ปท.ศ.)
จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
นับได้ว่า พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินฺโน) เป็นพระเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

อายุ ๗๓ ปี
รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ประธานกรรมการมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี รองประธาน มูลนิธิรักเมืองไทย
รองประธาน มูลนิธิรากแก้ว
ชาวแขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ท่านมีประสบการณ์
และผลงานมากมาย สรุปได้ดังนี้ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการบริษัท ทีซีซี
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด รองประธานกรรมการ บริษทั เครืออาคเนย์ จ�ำกัด รองประธานกรรมการ บริษทั
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
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ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท แสงโสม จ�ำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัดรอง
ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จ�ำกัด รอง
ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์
ลิมิเต็ด รองประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด กรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จ�ำกัด ด้านงานการ
ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง สามารถ
สรุปได้ จ�ำนวน ๓๔ แห่ง อาทิเช่น เป็นรองประธานกรรมการ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี รองประธาน
กรรมการ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ประธานกรรมการ มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี รองประธาน
มูลนิธริ กั เมืองไทย รองประธาน มูลนิธริ ากแก้ว ทีป่ รึกษา สภาสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา กรรมการ
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการ มูลนิธิทุนการศึกษาเอเซีย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการ มูลนิธมิ หาจักรีสริ นิ ธรเพือ่ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ มูลนิธิจุฬาภรณ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิคุณพุ่ม กรรมการ
คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผูใ้ ห้โลหิตแห่ง สภากาชาดไทย กรรมการ มูลนิธริ ามาธิบดี กรรมการ
ศิริราชมูลนิธิ กรรมการ มูลนิธิกาญจนบารมี กรรมการ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย กรรมการ
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ มูลนิธิธัญญรักษ์ กรรมการ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
กรรมการ มูลนิธโิ รคมะเร็ง โรงพยาบาลศิรริ าช กรรมการ มูลนิธโิ รงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ มูลนิธเิ วชดุสติ กรรมการ มูลนิธสิ ง่ เสริมสุขภาพ กรรมการ มูลนิธวิ จิ ยั ประสาทในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กรรมการ มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กรรมการ มูลนิธิ
ศาลาเฉลิมกรุง กรรมการ มูลนิธศิ นู ย์พฒ
ั นาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟกิ กรรมการ
มูลนิธคิ นื ช้างสูธ่ รรมชาติ กรรมการ มูลนิธปิ ราบวัณโรค กรรมการ มูลนิธโิ รงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ คณะกรรมการอ�ำนวยการ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติและหอศิลปะ กรรมการ ชมรมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจ�ำจังหวัดกรุงเทพมหานคร สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับการ
ยกย่องประกาศเกียรติคุณมากมาย อาทิเช่น ได้รับพระราชทานนามสกุล “สิริวัฒนภักดี” ปีพ.ศ.
๒๕๒๕ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ทวิติยา
ภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) พ.ศ. ๒๕๓๕ จตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.) พ.ศ. ๒๕๓๗ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
(ป.ม.) พ.ศ. ๒๕๓๘ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)) พ.ศ. ๒๕๓๙ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ.
๒๕๔๓ ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) พ.ศ. ๒๕๔๔มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๔๖ มหาปรมาภรณ์
ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๕๐ ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.) และเพราะผลงานเป็นที่ประจักษ์ ท�ำให้
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ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลากหลาย
สาขาวิชา ตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้ ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
บริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ (รับ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ปีการศึกษา
๒๕๕๑ (รับ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รับ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๕) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รับ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รับ ๒ กันยายน ๒๕๕๙)
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้อุปถัมภ์เข้าร่วมการ
ประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนือ่ งในวันวิสาขบูชาโลกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
ประจ�ำ บริจาคปัจจัยอุปถัมภ์ผ้าไตรจีวร ย่ามไหม พัดรอง อาสนะ หมอนอิง ภัตตาหาร และน�้ำดื่ม
ในงานพิธีประสาทปริญญา เป็นประจ�ำ อุปถัมภ์และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอความอุปถัมภ์ด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่ คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

อายุ ๖๑ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) พบ.ม.(รัฐประศาสนาศาสตร์)
ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชาวเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงบประมาณเป็นอย่างดี ได้บ�ำเพ็ญคุณ
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสังคมเป็นอเนกประการ ปัจจุบันเป็นสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยในอดีตเคยปฏิบัติหน้าที่ในส�ำนักงบประมาณในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงบประมาณ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ ทีป่ รึกษาส�ำนักงบประมาณ และผูอ้ ำ� นวยการ
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ส�ำนักจัดท�ำงบประมาณด้านสังคม ๑ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู ย์สงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
และได้บรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่องงบประมาณให้แก่ส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานของรัฐ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ได้เคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้เข้าร่วมประชุม และได้
สนับสนุนให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพื่อการท�ำนุบ�ำรงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ
จากมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี
นับได้ว่า นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พลโทสนทยา ศรีเจริญ

อายุ ๕๙ ปี
ส�ำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แม่ทัพน้อยที่ ๒
ชาวต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ท่านมีประสบการณ์
และผลงานสรุปได้ดังนี้) ๑. ประวัติการท�ำงาน ท่านรับราชการทหารในต�ำแหน่งผู้บังคับหน่วยที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันชายแดนมาตั้งแต่ต้น ในระหว่างด�ำรงต�ำแหน่งนั้น ท่านได้เสียสละทุ่มเท
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ทั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลส�ำเร็จ โดยมีต�ำแหน่งที่ส�ำคัญดังนี้
๑. เป็นผู้บังคับกองพันที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๓ (ผบ.ร.๒๓ พัน ๑) ๒. เป็นผู้บังคับการกรม
ทหารพรานที่ ๒๖ (ผบ.ทพ.๒๖) ๓. เป็นผู้อ�ำนวยการกองก�ำลังทหารพราน กองทัพภาคที่ ๒ (ผอ.
กกล.ทพ.ทภ.๒) ๔. เป็นรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ (รองผบ.จทบ.บ.ร.) ๕. เป็นรอง
ผูบ้ ญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ (รอง ผบ.มทบ. ๒๑) ๖. เปน็ ผูบงั้ คับการจังหวัดทหารบกนครพนม
(ผบ.จทบ.น.พ.) ๗. เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ (ผบ.พล.ร.๖) ๘. เป็นรองแม่ทัพภาคที่ ๒
(รอง มทภ.๒) ๙. เป็นแม่ทัพน้อยที่ ๒ ๒. ด้านสังคมและการศึกษา ในขณะที่ท่านด�ำรงต�ำแหน่งผู้
บังคับหน่วยต่างๆนั้น ท่านได้พยายามน�ำศักยภาพของหน่วยทหาร เพื่อไปรับใช้ประชาชนให้มาก
ที่สุด และได้น้อมน�ำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในพิธพี ระราชทานกระบีแ่ ละปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๖ ความว่า “ทหาร
นัน้ มิใช่จะมีหน้าทีใ่ ช้ศสั ตราวุธท�ำสงครามประการเดียว หากยังต้องปฏิบตั ภิ ารกิจด้านกิจการพลเรือน
คือ ใช้ความรู้ ความคิด จิตวิทยาและความเฉลียวฉลาด ซึ่งอาจรวมเรียกได้ว่า อาวุธทางปัญญาเข้า
ปฏิบัติพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความปลอดภัย มีขวัญ ความมั่นคงให้แก่ตนเองและ
ส่วนรวม...” ซึง่ พระองค์ทรงพระราชทานแนวทางให้ทหารเข้าไปช่วยเหลือประชาชน โดยมีพระราช
ด�ำรัส ว่า “ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของแผ่นดิน ถ้าทหารเห็นประชาชนมีทุกข์ยาก ทหารก็ต้อง
เข้าไปช่วยเหลือแก้ไข” มาใส่เกล้าใส่กระหม่อม ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตรับราชการ ซึ่งในทุกที่
ที่ท่านไปอยู่นั้น ท่านได้สร้างสรรค์ บรรจง ปรับปรุง พัฒนา สร้างความเจริญจนเกิดเป็นรูปธรรม
ในทุก ๆ ที่ อาทิเช่น ๑. ริเริม่ การน�ำเยาวชนผูต้ ดิ ยาเสพติด มาฝึกอบรมในค่ายทหารในจังหวัดบุรรี มั ย์
๒. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี ๓. การปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๔. การสร้างตลาดนํ้าราชมงคลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๕. การสร้างจุดชมวิวพญากูปรี จังหวัดสุรินทร์ ๖. การปรับปรุงพัฒนา อนุสรณ์สถานวีรกรรม
ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ๗. การสร้างพระธาตุโป่งดินสอ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับ
ชาวพุทธ บริเวณวัดพระธาตุโป่งดินสอ จังหวัดนครราชสีมา ๘. การสร้างวังพญานาค บริเวณด้านหลัง
วัดพระธาตุโป่งดินสอ จังหวัดนครราชสีมา ๙. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณล�ำตะคองเพื่อเป็นจุด
พักผ่อนระหว่างการเดินทางในห้วงเทศกาลส�ำคัญ ๑๐. การปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณสถานีรถไฟสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ และออกก�ำลังกาย ๑๑. การสร้าง
พิพิธภัณฑ์ “ความภูมิใจของชาวสูงเนิน” เพื่อเก็บรวบรวมภาพและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ส�ำคัญ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและจดจ�ำ ๑๒. การ
ปรับปรุงพัฒนาวัดธรรมจักรเสมาราม “วัดพระนอน” อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่อด้วยหินทรายมีอายุกว่า ๑,๓๐๐ ปี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
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ในจังหวัดนครราชสีมา ๑๓. การปรับปรุงพัฒนาวัดในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาให้มคี วาม
สวยงาม สะอาด ร่มรืน่ เช่น วัดบูรณ์, วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร, วัดบึง, วัดพระธาตุโป่งดินสอ
เป็นต้น ๓. ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖
ผูบ้ ญ
ั ชาการกองก�ำลังสุรนารี รับผิดชอบพืน้ ทีอ่ สี านตอนล่างซึง่ มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ท่าน
ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บัญชาการหน่วยทหารของทั้งสองประเทศเพื่อไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้ง อันจะน�ำไปสู่การสู้รบระหว่างประเทศได้ ริเริ่มจัดงาน “กินข้าวคํ่า” ร�ำบูชา สักการะท้าว
สุรนารี สืบสานต�ำนานเมืองโคราช ณ ลานอนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ สร้างความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบรรพชน ๔. ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและ
สาธารณูปการ เป็นกรรมการที่ปรึกษาการด�ำเนินงานเพื่อขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดก
โลก เป็นกรรมการวัดพระธาตุพนม เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม “การร�ำบูชาพระธาตุพนม” เดือนละครั้ง
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้จงั หวัดนครพนมเป็นเมืองท่องเทีย่ ว ปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณพระธาตุหนองบัว
จังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาวัดต่าง ๆ ในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาให้มีความสวยงาม
สะอาด ร่มรื่น เช่น วัดบูรณ์ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร วัดบึง วัดพระธาตุโป่งดินสอ เป็นต้น
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย พลโทสนธยา ศรี เจริ ญ
ได้อุปถัมภ์และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เช่น ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา และ เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารเรียน
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
นับได้วา่ พลโทสนธยา ศรีเจริญ เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพือ่ ประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ

อายุ ๕๖ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา เปรีญธรรม ๙ ประโยค
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) พุทธศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (บริหารการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
M.A. (Philosophy) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง, อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อ.ด.) (ปรัชญา)
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา
ชาวกรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
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ต�ำแหน่งเป็น อาจารย์ ประจ�ำภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีองั กฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์และผลงานมากมาย สรุปได้ดังนี้ เป็นประธานโครงการ
หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้า
ภาควิ ช าปรั ช ญา คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กรรมการศู น ย์ อิ น เดี ย ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์พิเศษและวิทยากรในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ
มีผลงานด้านวิชาการทัง้ งานวิจยั ต�ำรา หนังสือ และบทความจ�ำนวนมาก ด้านเกีย่ วกับสังคม
เป็นกรรมการสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กรรมการศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้ช�ำนาญการศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านเกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนา เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการฝ่ายพิธสี งฆ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการบริหารกองทุนศาสนกิจ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วิทยากรโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และเกียรติคุณ
เป็นที่ปรากฏ จึงท�ำให้ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณมากมาย อาทิเช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ รางวัลจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นสาขาปรัชญา
เข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รางวัลอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์พิเศษและ
วิทยากรคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) รวมทัง้ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครสวรรค์ และ วิทยาเขต
เชียงใหม่เป็นกรรมการประจ�ำคณะพุทธศาสตร์ กรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการยกร่าง
หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรคณะพุทธศาสตร์ กรรมการยกร่างหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการยกร่างหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
(IBSC) คณะบรรณาธิการจัดท�ำตน้ ฉบับพจนานุกรมพระไตรปฎิ กภาษาไทย เปน็ ผูบ้ ริจาค คา่
ภัตตาหารของนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ค่าผ้าไตรในงานประสาทปริญญาบัตร
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ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนมูลนิธจิ ำ� นงค์ ทองประเสริฐ และเป็นหัวหน้าภาค
วิชาปรัชญาคนแรกของคณะพุทธศาสตร์
นับได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายมานัส ทารัตน์ใจ

อายุ ๕๙ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา เปรียญธรรม ๖ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา)
ปริญญาโท M.A.(Sociology)
อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ชาวหนองครก ต�ำบลจันจว้าใต้ อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เป็นบุคคลผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิง่
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
บ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทิศก�ำลังกาย
และก�ำลังปัญญาเพือ่ บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใส่ตอ่ การศึกษา การปฏิบตั ิ
ตามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดี
ตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธ
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ศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วย
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
มีประสบการณ์ในการท�ำงาน สรุปได้ดังนี้ เช่น เคยเป็นเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ระยะหนึ่งประมาณ ปีครึ่ง ก่อนที่จะลาสิกขา แล้วไปสอบ ที่สภา
สังคมสงเคราะห์ท�ำงานอยู่ ๖ เดือน แล้วสอบบรรจุเป็นข้าราชการที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ในกระทรวงศึกษาธิการในเวลานั้น ซึ่งปัจจุบันนี้เป็น “กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม” กระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ ได้เจริญเติบโตในต�ำแหน่งหน้าที่การงานมา
ตามล�ำดับ ดังนี้ เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอยู่เป็นข้าราชการยาวนานมาตั้งแต่ปี
๒๕๓๔-๒๕๓๙ จนกระทัง่ เปลีย่ นชือ่ มาเป็น “กรมส่งเสริมวัฒนธรรม” จากนัน้ ก็เจริญในต�ำแหน่งขึน้
ไปเรือ่ ย ๆ กล่าวคือ เป็นผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมและเผยแพร่วฒ
ั นธรรม เป็นผูอ้ ำ� นวยการกองกลาง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นผูต้ รวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
ด้วยคุณความดีเป็นทีป่ รากฏท�ำให้ได้รบั การยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ เช่น ได้รบั มอบเข็มเกียรติคณ
ุ
จากมหาวิทยาลัย อันเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้เป็นอย่างดี
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายมานัส ทารัตน์ใจ ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นศิษย์เก่า ส�ำเร็จการศึกษา
พุทธศาสตรบัณฑิต คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นอาจารย์สอนที่ มจร. คณะสังคมศาสตร์ อยู่
จนกระทัง่ ครบเทอม ได้เข้าร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนือ่ งในวันวิสาขบูชาโลกมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่เป็นประจ�ำ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประสานงานด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นายมานัส ทารัตน์ใจ เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายถนอม เดชศรี

อายุ ๗๕ ปี
ประธานที่ปรึกษาบริษัท เอส ซี อาร์ พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (ศรีเจริญ กรุ๊ป)
ชาวต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำ คุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เป็นนักธุรกิจที่
มีกุศลศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธานที่ปรึกษาบริษัท
เอส ซี อาร์ พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (ศรีเจริญ กรุ๊ป) มีประสบการณ์และผลงานมากมาย สร้างหลักฐาน
ของครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น บริหารจัดการธุรกิจตามแนวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านสังคม เป็นกรรมการสมาคมชาวไร่อ้อย เขต ๖ จังหวัด
ก�ำแพงเพชร เป็นกรรมการศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปึงเถ้ากงม่า เจ้าพ่อเสือ ก�ำแพงเพชร ในด้านการศึกษา
เป็นกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อุปถัมภ์โรงเรียน
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ต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
ในการศึกษา ปีละ ๒๐ ทุน ถวายการอุปถัมภ์ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุเรียนนักธรรมบาลีและเรียน
ในระดับอุดมศึกษาในด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณสงเคราะห์ ได้จัดหาเครื่องมือแพทย์
มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตต�ำบลรอบนอกทีห่ า่ งไกลความเจริญ บริจาคเงินสมทบ
ทุนสร้างโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินและสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า ยารักษาโรค
ช่วยเหลือนํ้าท่วม ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ได้น�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาด�ำเนิน
การท�ำธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไม่เอาเปรียบสังคม แบ่งปัน เสียสละ คืนก�ำไรแก่สังคม ในด้านการเผยแผ่
และส่งเสริมอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ได้ก่อสร้างโบสถ์ พระวิหาร พระเจดีย์ กุฏิสงฆ์ ซุ้มประตูวัด
สร้างพระพุทธรูปไปประดิษฐานในวัดต่าง ๆ ได้แก่ เป็นเจ้าภาพสร้างพระวิหาร “พิพธิ ภัณฑ์พระพุทธ
รูป” เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าโบราณและพระเครื่อง วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ตลอดถึงจัดพิมพ์หนังสือธรรมะและหนังสือบทสวดมนต์
แจกเป็นธรรมทานแก่ญาติมิตรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตามวัดและสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อช่วย
ส่งเสริมการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ด�ำรงอยู่สืบต่อไป
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายถนอม เดชศรี ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดว้ ยดีเสมอมา เช่น ได้รบั แต่งตัง้ เป็นทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก�ำแพงเพชร เป็นเวลา ๔ ปี
ได้ถวายทุนการศึกษาแก่พระนิสิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ
จังหวัดก�ำแพงเพชร เทอมละ ๑๐ ทุน ถวายผ้าไตรแก่พระบัณฑิตผูส้ ำ� เร็จการศึกษา สาขาการจัดการ
เชิงพุทธ ของหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก�ำแพงเพชร เพื่อเข้ารับปริญญาบัตร
ทุกรูป เป็นผู้อุปถัมภ์ บริจาคเงินให้แก่หน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก�ำแพงเพชร
จ�ำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เป็นเจ้าภาพสร้างส�ำนักงานหลักสูตร
การจัดการเชิงพุทธ จ�ำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นสถานที่ท�ำงานของอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร สาขาการจัดการเชิงพุทธ
นับได้วา่ นายถนอม เดชศรี เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ
ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์

อายุ ๗๒ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ชาวปากนํ้าโพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ เอาใจใส่ต่อการศึกษา การปฏิบัติตามหลักธรรมค�ำสอน การ
เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ต้องชอบธรรม
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง

42
และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นรองประธานกรรมการ
วัดนครสวรรค์ นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ มีประสบการณ์ในการท�ำงานมากมาย สรุปได้ดังนี้ เป็น
กรรมการโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์รว่ มกับคณะสงฆ์จงั หวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน
จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ “วิสาขะ พุทธบูชา” ถือศีล ๕ ลดละอบายมุข เป็นประธานจัดงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เป็นผู้ประนีประนอมประจ�ำศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เป็นคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์ และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ
เช่น ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จากส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถาดิเรกคุณาภรณ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์จตั รุ ถาภรณ์มงกุฎไทย เข็มเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จากส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จาก
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้น�ำศีลธรรม จากส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์
เป็นที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาให้กับนิสิต วิทยาเขต
นครสวรรค์ เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านภัตตาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรม วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นผู้
บริจาคปัจจัย ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
นับได้วา่ นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการควรแก่การ
ยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายบุญส่ง น้อยโสภณ

อายุ ๖๙ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
เนติบัณฑิต ส�ำนักงานอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
กรรมการการเลือกตั้ง (กก.ต.)
ขาวแขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี ได้บำ� เพ็ญคุณประโยชน์ตอ่ ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนาและสังคมเป็นอเนกประการ ปัจจุบันเป็นกรรมการการเลือกตั้ง โดยในอดีต
เคยปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลืองานในหลายแห่งประกอบด้วย กรรมการบริหารศาลยุติธรรม ผู้ทรง
คุณวุฒใิ นศาลชัน้ ตน้ กรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมผูท้ รงคุณวุฒใิ นศาลชัน้ อุทธรณ์ กรรมการบริหาร
ศาลยุตธิ รรมผูท้ รงคุณวุฒใิ นศาลชัน้ ฎีกา กรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมผูท้ รงคุณวุฒใิ นศาลชัน้ อุทธรณ์
ได้รบั เลือกตัง้ จากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จ�ำกัด ให้เป็นรองประธานกรรมการสหกรณ์
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ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ�ำกัด กรรมการออกข้อสอบเนติบัณฑิตไทย ภาค ๒ นายทหารสารบรรณ
กองเศรษฐกรรม กรมสวัสดิการทหารอากาศ อัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการผู้ช่วยผู้พิพากษา
รุ่นที่ ๑๘ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ รองอธิบดี
ผู้พิพากษาภาค ๘ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ อธิบดีผู้พิพากษา
ภาค ๓ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายบุญส่ง น้อยโสภณ
ได้ เ ป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การให้ เ กิ ด การลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งเสริมให้
บุ ค ลากรของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เข้ า รั บ การอบรมวิ ป ั ส สนากรรมฐาน ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประจ�ำเสมอมา และ เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ
ภาควิชานิตศิ าสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกทัง้ ได้สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเสมอมา
นับได้วา่ นายบุญส่ง น้อยโสภณ เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ ชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางอโนมา วิจิตรวิกรม

อายุ ๖๗ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ประธานบริษัท A-ONE FASHION (เสื้อยืดเด็กส่งออก)
กรรมการผู้จัดการ A-ONE APARTMENT กรรมการผู้จัดการ ASIA APARTMENT
กรรมการผู้จัดการ SIAM APARTMENT
ชาวแขวงมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ ท�ำคุณประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง นางอโนมา วิจติ รวิกรม
ในฐานะทีเ่ ข้ามาสัมผัสกับงานสังคมสงเคราะห์ ในสมาคมสาธารณกุศลหลายองค์กร ในปี ๒๕๔๔ ได้
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เข้าร่วมงานและเป็นคณะกรรมการในสโมสรโรตารีกรุงเทพ ฯ ไชน่าทาวน์ ในต�ำแหน่ง นายกสโมสร
โรตารีกรุงเทพฯ ไชน่า มีบทบาทในการช่วยเหลือ ภาวะเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะในอาชีพการงาน การดูแลครอบครัว หรืองานอาสาสมัคร ในช่วงที่
เริ่มท�ำงานได้ทุ่มเทเวลาและความตั้งใจในการบริหารจัดการ เป็นผู้ที่บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาพอสมควร ตระหนักถึงความเหลื่อมล�้ำในสังคม มีเมตตาจิตต่อผู้อื่น ไม่ดูดาย
และพร้อมทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสหรือประสบปัญหา เมือ่ ประสบความส�ำเร็จในหน้าที่
การงาน จึงหันมาช่วยเหลือสังคมผู้ด้อยโอกาสในสังคม เด็ก สตรี คนชรา อุทิศทั้งก�ำลังกาย เวลา
และก�ำลังทรัพย์โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานบริษทั A-ONE FASHION
(เสื้ อ ยื ด เด็ ก สง่ ออก) กรรมการผู จั้ ด การ A-ONE APARTMENT กรรมการผู จั้ ด การ ASIA
APARTMENTกรรมการผู้จัดการ SIAM APARTMENT มีประสบการณ์และผลงานมากมายสรุปได้
ดังนี้ ท่านด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนายกสโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ ปีการบริหาร ๒๕๔๔-๒๕๔๕
สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามชุมชนทั่วประเทศ สนับสนุนการทอ่ ง
เที่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และสถานที่สวยงาม เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ นายกสมาคม
ชาวโบ๊เบ๊ ปีการบริหาร ๒๕๔๗ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน
อุปนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ปีการบริหาร ๒๕๕๕-๒๕๕๖ มีสว่ นร่วมการจัดงาน “เพลินวาน ....
เวนิสวานิช” ณ วังพญาไท รายได้สมทบมูลนิธิวังพญาไท มอบทุนแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ผ่านมูลนิธริ วมใจบุคลิกสตรีทกุ ปี ทีป่ รึกษานายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ปีการบริหาร ๒๕๕๘๒๕๖๐ สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ทางสมาคม ฯ ได้จัดโครงการช่วยเหลือและ
พัฒนา กรรมการฝ่ายปฏิคม สมาชิกสมทบ สมัยที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ สนับสนุนทุนการศึกษา
ในงานวันเด็กแห่งชาติทกุ ปี สนับสนุนของรางวัลงานกาชาดร้านสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมโครงการสร้าง
ฝันวันใหม่สู่ครอบครัวประสบภัยสึนามิ เมื่อปี ๒๕๔๘ โดยสภาสตรีแห่งชาติฯ ด้านสังคมและการ
ศึกษา ร่วมกิจกรรมจัดอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลิกสตรี ตั้งแต่รุ่นที่ ๕๕ จนถึงปัจจุบัน ร่วมกิจกรรม
สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ มอบเงินบริจาคโครงการ “สร้างฝันวันใหม่ สู่ครอบครัวผู้ประสบภัย
สึนามิ” โดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็นประธานรุ่น
๖๖ กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจัการ (กอ.รมน.) ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
และสาธารณูปการ โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เพื่อหารายได้สมทบทุนในโครงการ “สร้างฝันวันใหม่สู่
ครอบครัวผู้ประสบภัยสึนามิ ให้ความช่วยเหลือในโครงการฯ จ�ำนวน ๔๘๒ ครอบครัว ในเขตพื้นที่
๖ จังหวัด ระยะเวลา ๒ ปี ให้เป็นรายเดือน เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงินทัง้ สิน้ ๒๒,๙๙๒,๐๐๐ บาท
ร่วมด�ำเนินการก่อสร้างวัดป่าพุทธคยา (วัดไทยในประเทศอินเดีย) โดยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธาน
สมาคมไทย-ภารตะ ก่อสร้างวัดป่าพุทธคยา ณ ประเทศอินเดีย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเป็นศูนย์
รวมวัฒนธรรมไทย และเป็นศูนย์ศกึ ษาค้นคว้าปฏิบตั ธิ รรมส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
ทั่วโลก บริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดสร้างอาคารห้องสมุด ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
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เพื่อการศึกษามอบให้โรงเรียนหนองพะยอม อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ให้การสนับสนุน
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเขียนแบบเรียน อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กก�ำพร้าติดเชื้อเอดส์ เป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี เป็นกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) โรงเรียนวัดบรมนิวาส และกรรมการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบรมนิวาส ช่วยพัฒนาอาคารเรียน เพื่อปรับปรุงบรรยากาศอาคารเรียนให้สวยงาม
สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาสถานศึกษาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชด�ำเนินทรงวาง
ศิลาฤกษ์อาคารเรียน วัดปทุมวนาราม อุปถัมภ์สร้างลานธรรมกรรมฐานโรงพยาบาลรักษาใจมนุษย์
ส�ำนักวิปัสสนาวังกราบราง ต�ำบลเมืองจัง กิ่งอ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ร่วมสร้างซุ้มประตูวัดดารา
วิลาศ อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน ด้วยคุณงามความดีเป็นที่ปรากฏ จึงได้รับการยกย่องเกียรติคุณ
มากมาย เช่น แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๔๕ สาขาแม่ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม โดยสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “อาสาสมัคร
ดีเด่น” ประจ�ำปี ๒๕๕๖ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ รางวัล “สตรีตวั อย่าง
แห่งปี” ประจ�ำปี ๒๕๔๕ หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ ประกาศเกียรติคณ
ุ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี”
ประจ� ำ ปี ๒๕๔๖ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ สั ง คมไทย ได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ ย ศการต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด โลก ณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เข้ารับประทานรางวัล พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ไดรั้บเกียรติบัตร “บุคคลผูมี้คุณธรรมสง่ เสริมพระพุทธศาสนาประจ�ำปี
๒๕๕๐” โดยโครงการรวมดวงใจศิลปินเพื่อพระพุทธศาสนา ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการศึกษาอบรมเพื่อความมั่นคง ณ สโมสรทหารบก ปี ๒๕๔๘
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางอโนมา วิจิตรวิกรม ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นางอโนมา วิจิตรวิกรม เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสุรชาติ ร่มโพธิหยก

อายุ ๖๔ ปี
ประธานบริษัททรัพย์โปรดักส์จ�ำกัด
ชาวแขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
บริษัททรัพย์โปรดักส์จ�ำกัด นายสุรชาติ ร่มโพธิหยก มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้
ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นทีป่ รึกษามูลนิธชิ าวพุทธพาต้า ส่งเสริมการท�ำกิจกรรม ฟังธรรมะ
ทุกวันเสาร์ ถวายจตุปัจจัยไทยทาน ถวายเทียนพรรษา ณ พาต้าปิ่นเกล้า ประจ�ำทุกสัปดาห์
ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ ได้ส่งเสริมด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์
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วัดราชสิทธาราม ซอยอิสรภาพ ๒๓ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสุรชาติ ร่มโพธิหยก
ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ถวายความอุปถัมภ์ด้านค่า
ภัตตาหารในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน ถวายภัตตาหารเพลแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยในระหว่างเปิดภาคการศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน เป็นเจ้าภาพสร้าง
ห้องประชุมเธียร์เตอร์และห้องโสตทัศนศึกษา ประจ�ำคณะมนุษยศาสตร์ เป็นจ�ำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
(แปดแสนบาทถ้วน)
นับได้ว่า นายสุรชาติ ร่มโพธิหยก เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมพร หาญพาณิชย์

อายุ ๖๓ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
กรรมการ บจก.โสธรเวชกิจ,กรรมการ บจก.พาร์คอินน์ สระบุรี
กรรมการ บจก.นวนครการแทพย์,กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กรรมการ บจก.สระบุรี เวชกิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการท�ำงานในบริษัทต่าง ๆ ได้แก่
พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน เป็นกรรมการ บจก.โสธรเวชกิจ, พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน เป็นกรรมการ บจก.
พาร์คอินน์ สระบุร,ี พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบนั เป็นกรรมการ บจก.อยุธยาการแพทย์, พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบนั
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เป็นกรรมการ บจก.นวนครการแพทย์, พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นกรรมการสมาคมบริษทั จดทะเบียน
ไทย, พ.ศ. ๒๕๓๔ ปัจจุบัน เป็นกรรมการ บจก.สระบุรี เวชกิจ, พ.ศ. ๒๕๓๔-ปัจจุบัน เป็นกรรมการ
บจก.ศรีบุรินทร์การแพทย์, พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน เป็นประธานฝ่ายจัดซื้อกลาง บมจ.บางกอก เชน
ฮอสปิทอล, พ.ศ. ๒๕๓๐-ปัจจุบนั เป็นรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล,
พ.ศ. ๒๕๓๕-ปัจจุบัน เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ ในด้าน
การปฏิบัติตน ท่านเป็นพุทธมามกะ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทิศก�ำลังกาย และก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ และเอาใจใส่ตอ่ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางที่ถูกต้องชอบ
ธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงาม
ของบ้านเมือง มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
มโนกรรม มีความเอือ้ เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ ส่วนตัว
และชีวิตการท�ำงาน ในด้านการบ�ำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์ ท่านได้บริจาคทรัพย์ให้แก่วัดเวฬุวัน
บริจาคทรัพย์ให้แก่ศาลาธรรม สมเด็จพระญาณสังวร บริจาคทรัพย์ให้แก่วัดป่ามณีกาญจน์ บริจาค
ทรัพย์ให้แก่วัดป่าธรรมแสงทอง บริจาคทรัพย์ให้วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า และส่งเสริมสนับสนุน
กิจการด้านการศึกษา เช่น บริจาคทรัพย์ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
สมพร หาญพาณิชย์ ได้สนับสนุนการศึกษาหลั ก สู ตรการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมพร หาญพาณิชย์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญ
หิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พุทธบริหารการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

52

ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายนคร คันธอุลิส

อายุ ๖๑ ปี
ส�ำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ำรวจจังหวัดระยอง
ชาวต�ำบลบางพูน อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงาน เพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ำรวจจังหวัดระยอง ท่าน
มีประสบการณ์ท�ำงานและผลงานมากมาย เช่น พ.ศ. ๒๕๒๖ ส�ำนักงาน “ธรรมนูญ” ทนายความ
ต�ำแหน่งทนายความอิสระ พ.ศ. ๒๕๒๘ บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด ต�ำแหน่งนิติกรประจ�ำ พ.ศ. ๒๕๓๖
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บริษทั ทีพไี อโพลีน จ�ำกัด (มหาชน) ต�ำแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ายกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๐ บริษทั อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีคลั ไทยจ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน) ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รับพระราชทานผ้าพระกฐินสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเชิญไปทอดถวายยัง วัดพันธวิชา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ โดย
ร่วมท�ำบุญ เป็นจ�ำนวนเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
วัดบุญชื่นชู จังหวัดปทุมธานี โดยบริจาคเป็นจ�ำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็น
เจ้าภาพสร้างพระประธานประจ�ำหอฉัน หอสวดมนต์ วัดบุญชืน่ ชู จังหวัดปทุมธานี มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมสร้างเกศทองค�ำนํ้าหนักทอง ๔๕ บาท มูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
ล้านบาท) สร้างกระเบื้องมุงหลังคาหอฉัน หอสวดมนต์ วัดบุญชื่นชู จังหวัดปทุมธานี มูลค่า
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ร่วมสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เขียน วัดพันธวิชา จังหวัด
อ�ำนาจเจริญ เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทอดกฐิน วัดเขาดินเหนือ
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ แสนแปดหมืน่ บาทถ้วน)
ทอดกฐิน เพือ่ บูรณะศาลาการเปรียญ วัดด่านชัย ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ท�ำบุญในการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ยอดแก้ว
วัดแปลงห้า ต�ำบลท่ามะเดือ่ อ�ำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สอง
แสนบาทถ้วน) สร้างศาลาการเปรียญ จังหวัดหนองคาย มูลค่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ถวายแล้ว
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ด้วยผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์และคุณความดีเป็นทีป่ รากฏจึงท�ำให้ได้รบั การยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณ เช่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับโล่เกียรติคุณการสนับสนุนสถานีต�ำรวจภูธรเมืองระยอง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย นายนคร
คันธอุลิส ได้สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยให้ความอุปถัมภ์กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย เช่น ด�ำเนินแผนงานสร้างสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม โดยมีโครงการบริจาคทีด่ นิ เริม่ ตัง้ แต่
๗ ไร่ จนถึง ๑๗ ไร่ และจะขยายเพิ่มขึ้นอีกเป็นล�ำดับ อยู่ระหว่างด�ำเนินการโครงการจัดสร้างสถาน
ที่ปฏิบัติธรรม มีมูลค่าประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาท) เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์
ในการใช้เป็นสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมอันเกีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย มอบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) เป็นเจ้าภาพถวายหนังสือหลักสูตรธรรมะศึกษาและหลักสูตรนักธรรมบาลี ไว้ประจ�ำ
ห้องสมุด มจร วิทยาเขตหนองคาย เป็นเงินจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
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นับได้ว่า นายนคร คันธอุลิส ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธ
ศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการควรแก่การ ยกย่องเชิดชู
เกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏ
ไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสุมนา สวนศิลป์พงศ์

อายุ ๕๘ ปี
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะกรรมการชาวพุทธในวอชิงตัน ดี.ซี.
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่าง
ยิง่ แก่สงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
บ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทิศก�ำลังกาย
และก�ำลังปัญญาเพือ่ บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และเอาใจใส่ตอ่ การศึกษา การปฏิบตั ิ
ตามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอด
มา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธ
ศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วย
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิดเห็น

56
ของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน ด้านเกี่ยวกับสังคม นางสุมนา สวนศิลป์พงศ์ พร้อมด้วยสามี คือ
นายแพทย์อรุณ สวนศิลป์พงศ์ ให้การปรึกษา ส�ำนักงานประกันสังคม สหรัฐอเมริกา ในคณะกรรมการ
แพทย์ของหน่วยงานจราจร มลรัฐแมร์รแี่ ลนด์ ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา นางสุมนา สวนศิลป์พงศ์
(ตุ๊ก) ท�ำบุญพร้อมกับสามี ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคงานฝังลูกนิมิตเอก วัดชัยมงคลวนาราม เมือง
Ogden Utah เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์ บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถวัด ธรรมประทีป
วอชิงตัน ดี.ซี. ๓,๐๐๐ ดอลลาร์ บริจาคเงินกฐินพระราชทาน วัดญาณรังสี รัฐเวอร์จิเนีย
สหรัฐอเมริกา ๑,๐๐๐ ดอลลาร์ เป็นเจ้าภาพวัดไทยกรุงวอชินตัน ดี.ซี มลรัฐแมรี่แลนด์ ในงาน
วันเกิดพระราชมงคลรังสี (หลวงตาชี) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์ บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขต โชติเวช เป็นเงิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์ ด้วยคุณความดีเป็นที่ปรากฏ
ท�ำให้ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ เช่น ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรก
คุณาภรณ์ ได้รับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา วันส�ำคัญสากลของ
โลก ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ณ พลับพลาพิธี ลานอาคารอินดอร์สเตเดียม สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน
(สนามกีฬาหัวหมาก) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธาน
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสุมนา สวนศิลป์พงศ์
ได้สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยให้ความอุปถัมภ์กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้การต้อนรับและอุปถัมภ์ท่านผู้มีบริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวที่ไป ณ วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ในนาม
คณะกรรมการชาวพุทธในวอชิงตัน ดี.ซี. และบริจาคอุปถัมภ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับสามี คือ
นายแพทย์อรุณ สวนศิลป์พงศ์ เป็นจ�ำนวน ๔,๐๐๐ ดอลลาร์ (สี่พันเหรียญ)
นับได้ว่า นางสุมนา สวนศิลป์พงศ์ เป็นบุคคลผู้ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสุพรรณี นพสิทธิพร

อายุ ๕๘ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี Glendale college USA
Ucla Extion, Ucla Global Leadership Program
ประธานชมรมแม่บ้านต�ำรวจภูธรภาค ๖ ประธานโครงการทุนศึกษาบุตร-ธิดาต�ำรวจภูธรภาค ๖
กรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลต�ำรวจ ผู้อ�ำนวยการบริหารบริษัท โปรเจควัน จ�ำกัด
เป็นที่ปรึกษารองอธิการบดี วิทยาเขตแพร่
ชาวเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
อุทิศตนทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ เอาใจใส่ต่อการศึกษา การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน การ
เผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางทีถ่ กู ต้องชอบธรรม
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ตามหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง
อย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง ประธานชมรมแม่บา้ นตํารวจภูธรภาค ๕ ประธานโครงการทุน
ศึกษา บุตร-ธิดา ต�ำรวจภูธรภาค ๕ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจ นางสุพรรณี
นพสิทธิพร เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สาธารณสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา และให้การอุปถัมภ์ปัจจัยถวายวัดต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา มี
ประสบการณ์ในการท�ำงานมากมาย สรุปได้ดังนี้ เป็นประธานชมรมแม่บ้านกองก�ำกับการ
ต�ำรวจนครบาลมักกะสัน ประธานชมรมแม่บ้านกองก�ำกับการต�ำรวจนครบาลปทุมวัน ประธาน
ชมรมแม่บ้านกองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๙ ประธานชมรมกองบังคับการปราบปราม ประธาน
ชมรมแม่บ้านต�ำรวจกองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง รองเลขานุการสมาคมแม่บ้านต�ำรวจ
ประธานชมรมแม่บา้ นกองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๒ รองเลขานุการสมาคมแม่บา้ นต�ำรวจ ประธาน
ชมรมแม่บ้านกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ผู้อ�ำนวยการบริหารบริษัท ไทยโตเอ จ�ำกัด เลขานุการ
สมาคมแม่บ้านต�ำรวจ รองประธานฝ่ายทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านต�ำรวจ รองผู้อ�ำนวยการฝ่าย
บริหารบริษัท โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี จ�ำกัด ที่ปรึกษาประธานบริษัท โรงแรมแมนฮัตตัน จ�ำกัด
รองผู้จัดการหนังสือพิมพ์ ไทยแอลเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการหนังสือพิมพ์เอเซียนโพส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา กรรมการและเลขานุการโครงการรวมไทยไปสูเ่ หย้า สหรัฐอเมริกา รองนายก
สมาคมว๋องสิวประเทศไทย รองประธานมูลนิธิสมาคมว๋องสิวประเทศไทย ประธานชมรมแม่บ้าน
ต�ำรวจภูธรภาค ๖ ประธานโครงการทุนศึกษาบุตร-ธิดา ต�ำรวจภูธรภาค ๖ ด้วยผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์
และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ ได้รับเครื่องราชย์ชั้น
จัตรุ ถาภรณ์มงกุฎไทย ๒๕๕๖ ได้เหรียญมากมาย เช่น เหรียญเชิดชูเกียรติ กองบังคับการปราบปราม
เหรียญเชิดชูเกียรติ กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ เหรียญเชิดชูเกียรติ กองบัญชาการต�ำรวจตระเวน
ชายแดน และได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นางสุพรรณี
นพสิทธิพร มีอุปการคุณต่อวิทยาเขตแพร่ เป็นผู้ได้ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนกิจการงานของ
มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ถวายอุปกรณ์การศึกษา ถวายทุนการศึกษา ถวายกองทุนภัตตาหารเพล
แด่พระนิสิต ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นางสุพรรณี นพสิทธิพร เป็นผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการควรแก่การ
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ยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
มอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางเสาวลักษณ์ ธีระมงคลกุล

อายุ ๕๕ ปี
สําเร็จการศึกษา อนุปริญญา (การตลาด), อนุปริญญานิติศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต ม.Sherwood University
กรรมการผู้จัดการบริษัทโกลเด้นโกลด์เขาใหญ่
กรรมการผู้จัดการบริษัทอีก ๗ บริษัท
ชาวต�ำบลปลากด อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ทํา คุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดํารง
ตาํ แหน่งเป็น กรรมการผูจ้ ดั การ ๗ บริษทั และเหรัญญิก วัดม่วง ต�ำบลหัวตะพาน อ�ำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง นางเสาวลักษณ์ ธีระมงคลกุล มีประสบการณ์และผลงานมากมาย สรุปได้ดังนี้
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ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นผู้อปุ ถัมภ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ
บริจาคเงินทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะทํางานที่ ๓ โครงการ
พระราชดําริ ด้านเกี่ยวกับการศึกษา อุปถัมภ์คอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
อ่างทอง ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา สมทบทุนสร้างอาคารวิปสั สนา วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎ์
ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับการยกย่องเกียรติคุณมากมาย
อาทิเช่น ได้รับเครื่องราชจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) ชั้นที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัลแม่ดีเด่น
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เสาเสมาธรรมจักร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เสาอโศกผู้นําศีลธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางเสาวลักษณ์ ธีระมงคลกุล
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น อุปถัมภ์งานพิธีประสาท
ปริญญาเป็นประจ�ำ
นับได้ว่า นางเสาวลักษณ์ ธีระมงคลกุล เป็นผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางรัตนา ศิริจิตร

อายุ ๗๒ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประธานกรรมการ บริษัทสยามจตุจักร จ�ำกัด (ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์)
ชาวแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท สยามจตุจักร จ�ำกัด (ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์) ได้ให้การ
อุปถัมภ์บำ� รุงพระพุทธศาสนาและการสังคมสงเคราะห์มากมาย สรุปได้ดงั นี้ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั
เครดิตฟองซิอร์ เอเวีย จ�ำกัด ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและด้านการศึกษา เป็นผู้ให้ความ
อุปถัมภ์ช่วยเหลือกิจการคณะสงฆ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยการมอบถวายทุน
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การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรในเขตพืน้ ที่ และยังได้สร้างถาวรวัตถุตา่ ง ๆ เช่น วัดศรีไตรภูมิ จังหวัด
ล�ำปาง เป็นเจ้าภาพสร้างอาคารเอนกประสงค์ สร้างบันไดนาค ร่วมสร้างอุโบสถ วัดศรีไตรภูมิ จังหวัด
ล�ำปาง มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มาเรียนหนังสือที่วัดไวกูลฐาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น
เจ้าภาพถวายเพลแก่พระภิกษุและสามเณร รวม ๒๐๐ รูป ที่เข้ามารับเปรียญธรรมเมื่อวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเจ้าภาพสามเณรทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ถวายน�้ำดื่ม ทุกเดือน ๑,๒๐๐ ขวด ไว้ส�ำหรับผู้ที่มาศึกษาพระอภิธรรม ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ
ไพธิยาลัยเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นต้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางรัตนา ศิริจิตร เข้าร่วม
การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก และได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงาน
ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา อีกทัง้ ยังได้ถวายน�ำ้ ปานะและยารักษาโรคแก่พระนิสติ ทีเ่ ข้าร่วมการ
ปฏิบัติธรรมเป็นประจ�ำทุกปี
นับได้ว่า นางรัตนา ศิริจิตร เป็นผู้ที่บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่อง
เชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้
ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวจิดาภา นารายณ์ทอง

อายุ ๕๒ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี
ผู้จัดการดูแลผลิตยาสมุนไพร
ชาวอ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท่านบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ มีศรัทธา
มั่นคงในพระพุทธศาสนา บ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและ
ปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และเอาใจใส่
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ต่อการศึกษา การปฏิบัติตามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตาม
หลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
บ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ เป็นผูป้ ระกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟือ้
เผือ่ แผ่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และมีความสัมพันธ์อนั ดี เป็นผูใ้ ห้ความอุปถัมภ์ชว่ ยเหลือกิจการ
คณะสงฆ์ เป็นประธานสวดสาธยายพระไตรปิฎก ประธานอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไททรงด�ำ ต�ำบลไผ่รอบ
จังหวัดพิจติ ร ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์โดยการมอบถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณรในเขตพื้นที่ และยังได้สร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ เป็นต้น
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวจิดาภา นารายณ์ทอง
เข้าร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนือ่ งในวันวิสาขบูชาโลก และได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการ
งานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา อีกทัง้ ยังได้ถวายน�ำ้ ปานะและยารักษาโรคแก่พระนิสติ ทีเ่ ข้าร่วม
การปฏิบัติธรรมเป็นประจ�ำทุกปี
นับได้วา่ นางสาวจิดาภา นารายณ์ทอง เป็นผูท้ บี่ ำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่
การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางธนวรรณ เยี่ย

อายุ ๔๕ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทองสุข
ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ. อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ชิปปิ้ง จ�ำกัด
ชาวแขวงคลองดัน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธ
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา บ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
อย่างสม�ำ่ เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทศิ ก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพือ่ บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และเอาใจใส่ต่อการศึกษา การปฏิบัติตามหลักธรรม การเผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลัก
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กฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีจติ สาธารณะ เป็นผูป้ ระกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจี
กรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และมีความสัมพันธ์
อันดีกับผู้อื่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน
ให้การอุปถัมภ์บ�ำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธาน
กรรมการ บริษัท ทีพีไอ. อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ชิปปิ้ง จ�ำกัด ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์
และคุณความดีเป็นที่ปรากฏจึงได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ คือได้รับเข็มเกียรติคุณ จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางธนวรรณ เยี่ย ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้บริจาคเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สีล่ า้ นบาทถ้วน) เพือ่ สมทบทุนซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ สร้างศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม ธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) ต�ำบล
หนองน�้ำแดง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่นิสิต
หลักสูตรปริญญาตรี และพระนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทุกปี
การศึกษา ปีการศึกษาละ ๑๐ วัน เป็นเจ้าภาพร่วมถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่นสิ ติ หลักสูตรปริญญา
โท ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาวิปัสสนาภาวนาทุกรุ่น
นับได้ว่า นางธนวรรณ เยี่ย เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพือ่
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล

อายุ ๔๕ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รปม.)
สาขาบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย เลขทะเบียนที่ปรึกษา B4104 กระทรวงการคลัง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร มจร
ชาวพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
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ต�ำแหน่งเป็น ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ คอนซัลติง พลัส จ�ำกัด
นักวิจัยอาวุโสศูนย์บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาศูนย์
วิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนา คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล มีประสบการณ์และผลงาน
มากมาย สรุปได้ดังนี้
เมษายน ๒๕๕๖ - กรกฎาคม ๒๕๕๗ Integrations Management consulting บริษัท
ปตท. โกลบอลเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน), เมษายน ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๖ นักวิเคราะห์กลยุทธ์
และงบประมาณ & Knowledge Management Coordinator ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ บริษทั
ปตท จ�ำกัด (มหาชน), เมษายน ๒๕๔๔ - มีนาคม ๒๕๕๔ Productivity & KM Coordinator
บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน), เมษายน ๒๕๓๕ - มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้จัดการ
แผนกเคมีวิเคราะห์ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) อีกทั้งมีประสบการณ์การ
ท�ำงานด้านทีป่ รึกษา เช่น ทีป่ รึกษาการจัดการความรู้ การบริหารจัดการภาครัฐสูค่ วามเป็นเลิศ, การ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดตัวชี้วัดแบบบูรณาการ,
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต, การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานตามกรอบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศ โดยได้สนองงานในหลายหน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ, ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรมบังคับคดี, ส�ำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย, กรมพลศึกษา, ส�ำนักงานก�ำกับกิจการพลังงาน, ทัพเรือภาคที่ ๓,
กรมการเงิน, ส�ำนักงานปลัดกลาโหม กระทรวงกลาโหม, กรมสรรพสามิต, ธนาคารอาคารสงเคราะห์,
ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, และกองทัพอากาศ เป็นต้น
ด้วยผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์และคุณความดีเป็นทีป่ รากฏจึงได้รบั การยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ
คือรางวัลเกียรติยศ (ทีมงานและบุคคล) ได้แก่ Thailand Energy Award 2554 (ด้านโรงงานควบคุม
ดีเด่น), รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (Prime Minister Industry Award) ด้าน Quality, ด้าน
Productivity, ด้าน Safety 2007-2009 และรางวัล Best Contributor KM PTT Group,
2009-2010
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล ได้
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา ทัง้ ในด้านการให้คำ� ปรึกษา
การถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาบุคลากรของ มจร. จนได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในหลายหน่วยงาน เช่น ส�ำนักทะเบียนและวัดผล คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะกรรมการการจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร ศูนย์อาเซียนศึกษา นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตา
จากมหาเถรสมาคมแต่งตัง้ ให้เป็น กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์
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และการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด�ำเนินงานสื่อสาร ถ่ายทอด ถวายความรู้ ความเข้าใจ
รวมทั้งประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติให้กับคณะสงฆ์
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอีกด้วย
นับได้วา่ นางสาวสายพิรณ
ุ เพิม่ พูล เป็นผูท้ ไี่ ด้บำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Honorary Doctorate Degree
On Most Venerable Shi Yuan Shan
Member of Consultative Council for Buddhist Association of China
People’s Republic of China

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Vipassanabhavana, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornraja vidyalaya
University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
th
on 26 February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
Most Venerable Shi Yuan Shan, ninety-eight years of age, was born on 26th September,
1920 at Tianshui Village, Huzhuang, Dashiqiao, Liaoning Province, China. In 1936-1939,
he studied at the Baoan Monastery Buddhist Academy, Hai Cheng and 1939-1942, continued
his further study in the propagation for Tiantai School Buddhist Academy Boruo Monastery.
Most Venerable served as the former member for the 8th and 9th of CPPCC National Committee
for Yingkou City, Liaoning Province, Abbot for Changtai Monastery, Cangtu City, the 4th
Abbot of Lengyan Monastery, President for the Buddhist Propagation Organization, Yingkou
City, Representative for the 6th Meeting of Buddhist Association of China, Executive Member
of the Council for Buddhist Association of Lianning Province China, President of Buddhist
Association of Yingkou City, Liaoning Province and Director of the Committee for
reconstruction of Lengyan Monastery.
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Most Venerable has contributed many social welfares such as provision of 13 trucks
disaster relief supplies for the flooding in Liaoyang in 1995, 1000 pieces of clothes to
depressed area in Qing Hai Province, in 1997, 3000 RMB and 5000 pieces of clothes for the
flood of Yangtze river, in 1998, 35,000 RMB for the flood of Songhua Jing River, in 1998,
3000 RMB for the earthquake in Zhaungjiakou, Hebei, Province, in 100,000 RMB for the
earthquake in Wenchuan, Sichun Province, in 2008, and fund provision for 2000 students
with more than 500,000 RMB to Tianwen Primary School in Tianshui Village, Shangtun
Primary School, Liaoning Province, China and other parts of overseas. In addition, Most
Venerable was invited for delivering Dhamma talk in Australia 2015, Singapore, Malaysia
in 2004, USA by the American Buddhist Confederation in 2014-2017 and offered Sangha
Dana in Myanmar, 2017, MCU in 2013. He was also a leader of Chinese Buddhist delegates
for the religious tour to Indonesia, Philippines, and Taiwan in 2005, Hong Kong in 1995
and Japan in 1994.
Most Venerable is not only serving social welfare but also an author of many religious
books such as the Communication of Yingkou Buddhism, in 1995, and the Teaching of
Master Di Xian, 2009. He also serves as posts: the Abbot of Yuantong Monastery, Vice
President of Buddhist Association of Yunnan, Chin, the Abbot of Ci En Monastery, Shen
Yang, the former President of Buddhist Association of Liaoning Province, China, the Abbot
of Longhua Monastery, Shanghai, the Abbot of Leng Yan Monastery and President of Buddhist
Association of Liaoning Province, China.
Most Venerable keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness,
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. At
present the time being, he serves as the member of Consultative Council for the Buddhist
Association of People’s Republic of China.
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Most
Venerable Shi Yuan Shan is regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare
and benefits to his country and the entire world. He also deserves the kind of praise and
honor. Accordingly, the Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous
resolution to confer on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Most Venerable Baddanta Vasava
Ovadacariya of Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Center
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 Vipassanabhavana, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornraja vidyalaya
University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
th
on 26 February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
Most Venerable Baddanta Vasava, eighty-three years of age, 63 Vassa, was born on
th
10 April, 1935, Ngan Lun Village, Ngan Zun Township, Mandalay Division, the Republic
of the Union of Myanmar. He has learnt Pali grammar and Buddhist texts including the
higher Buddhist Philosophy in Yadan Beikman Pali University Sagain, Ma So Yain Monastery,
Mandalay and Ah Lei Taik Monastery, Pakukku. He was obtained Sasanadhaja Thiripavara
Dhammacariya Degree by the Government. After learning Buddhist Philosophy and
literatures, he learns Vipassana meditation under the guidance of Vipassana Mediation Masters
in various centers. He is also teaching Buddhist Manuscript in the teaching centers (Pariyatti
Cathinktiek) in Myanmar. Most Venerable has also been promoting and supporting
Vipassana meditation in various countries. On the occasion, he is invited for the preaching
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Dhamma talk and giving instruction of meditation in USA, UK, Germany, Italy, Netherlands,
Swaziland, Thailand, South Korea and French and so on. He is considered the highest and
most respected level of a qualified Meditation Master and has more experienced for the
teaching Vipassana meditation practitioners. He has also organized various Buddhist activities
such as Dhamma talks, Yogi training courses, celebration of Buddhist festivals and Meditation
retreats etc. He has been preaching Meditation for many years in both Myanmar and
overseas. He also composes many books relating to meditation such as Zinyatamingala
Dhamma Padesa Breaching, Dhamma Padesa on the 75th Jubilee Birthday Celebration. He
was conferred upon religious titles as Dhammakathika Bahujanahitadhara, Abhidhaja
Aggamaha Saddhammajotikadhaja & Aggamaha Pandita by the Government of the Public
of the Union of Myanmar, respectively for his relentless effort and accomplishments for the
propagation of Buddhism.
Venerable keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness,
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. At
present the time being, he is appointed as an Ovadacariya of Mahasi Sasana Yeiktha, Bahan,
Yangon, the Republic of the Union of Myanmar.
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Most
Venerable Baddanta Vasava is regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare
and benefits to his country and the entire world. He also deserves the kind of praise and
honor. Accordingly, the Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous
resolution to confer on him an Honorary Doctorate Degree in Vipassanabhavana.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Most Venerable Phramaha Khamma Panyavichit (Thappanna Bhikkhu)
Vice Present of the Lao Buddhist Fellowship Organization
Lao People’s Democratic Republic

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Management, at the convocation ceremony held at the 48th
B i r t h d a y o f t h e C r o w n P r i n c e M a h a Va j i r a l o n g k o r n C o n f e r e n c e H a l l ,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
th
on 26 February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
Most Venerable Phramaha Khamma Panyavichit, seventy-three years of age, was
born on 01st January, 1945, in Phon Phang Village, Nongbok District, Khammouane Province,
Lao People’s Democratic Republic. He completed primary education in Khammouane
Province, in 1957, secondary education in Nong Pham Yhai, Nongbok District, Khammouane
Province, in 1963, curriculum of Dhamma studies for secondary level III, and Pali III, VI at
Graduate of Chanthaboury, Vientiane Capital. He earned B.A. (Buddhist Missionary): the
Higher Education Institute of Wat Ongtu Sangha Mahavihara, Vientiane in 1970. He also
earned Pali VII, VIII, and B.A. in Buddhist Studies at Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Bangkok, Thailand in 1979, B.A. (Politis) at National Political Institution, Lao
PDR in 1975 and B.A. in Buddhist Studies (Dhammavinaya and History of the Buddha),
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the Higher Education Institute of Wat Ongtu Sangha Mahavihara, Vientiane Capital in 1979.
Most Venerable Phramaha Khamma Panyavichit (Thappanna Bhikkhu) has made the
signification the training political theory on every quarter 3 months or 1 year/ time since
1975 to the present. Most Venerable plays an important role for the leading to the construction
of the Igavah temple in Japan, guiding the construction of Lao temple in Cheyenne, Australia,
leading to the creation of the big Buddha Phoun District, Xieng Khouang Province, bringing
Buddhists to the local and foreign countries to build temples, build houses, build temples,
build towers, build Buddhist temples, build roads, build schools, build hospitals, build towers,
build statues, exile leaders, state leaders and key individuals. And he also plays very important
role in teaching, promoting, reviving and propagating Buddhism in the People’s Democratic
Republic. He manages Buddhist education integrated with a young Buddhist leader in Lao
as a senior leader of the monks (at the government level) a monk, a coordinator of the public
works in the country about the creation of the temple, the creation of temples. Most Venerable
offers the sponsorship and supporting young Buddhist monks to study in
Mahachulalougkornrajavidyalaya University and also makes a plan to exchange and enhance
Buddhism and culture with MCU. Most Venerable has been appointed as the representative
of Lao Buddhist monks to participate in the various national, regional and international
conferences, seminar and workshop in many countries such as India, Japan, Thailand,
Vietnam, Australia and Myanmar and so on. Most Venerable has been invited to give lecturer
and participation in various conferences, mission in USA, Australia, the United Nations Day
of Vesak in Thailand and China. He is appointed as the leadership and supporting to budding
Lao temple in Japan, Dhammathuta Theravada Buddhist Missionary in Japan, Lao temple
in Buddha Gaya, in India, Tipitaka chanting ceremony in Buddha Gaya.
Most Venerable keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness,
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. At
present the time being, he is appointed as the Abbot of Hongkha Nakharam Monastery,
Chanthaboury District, Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic.
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Most
Venerable Phramaha Khamma Panyavichit is regarded as the Buddhist person who offers
happiness, welfare and benefits to his country and the entire world. He also deserves the
kind of praise and honor. Accordingly, the Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Council has unanimous resolution to confer on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist
Management.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Most Venerable Baddanta Sobhana (Shweminwun Sayadaw)
Chairman of Shwenminwun Sasana Yeitha Meditation Center, Middle
Shwegondaing
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 Social Science, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
on 26th February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
Most Venerable Baddanta Sobhana, seventy years of age, was born on 12th October,
1948, Kinn Byar Village, Shwe Bo Township, Sagaing Division, the Republic of the Union
of Myanmar. He was ordained as a novice when he was 11 years of age at Maha Pubharama
Monastery, Kinn Byar Village, Shwe Bo Township. When he was 20 years of age, he obtained
higher ordination (Upasampada) at the same village. Since he was the young novice, he has
learnt Pali Grammar, Compendium of Abhidhamma detailed and enlarged Ahidhamma,
Vinaya text etc under the guidance of Pubbharama Sayadaw, Patthna Sippa Sayadaw, Wuwon
Sayadaw, Saddhamma Sitagu Sayadaw, Mandalay Phayagyi Taik Sayadaw, Sayadaw U
Okkamisebhivamsa, Sayadaw U Panditabhivamsa and Chauk Htut Gyi Monastery’s lectures.
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He was obtained Sasanadhaja Dhammacariya Degree by the Government examination. After
learning Buddhist Manuscripts, he was taught Satipatthana Meditation method under the
guidance of Venerable Mahasi Sayadaw U Sujata and other Venerable Sayadaws. He is also
teaching Buddhist Manuscript in the teaching centers (Pariyatti Cathintike) in Myanmar. He
has also been promoting and propagating Vipassana meditation in various countries. On the
some occasion, he is invited for the preaching Dhamma talk and giving instruction on
Vipassana Meditation in Singapore, Sri Lanka, Nepal, Taiwan R.O.C, Malaysia, Germany,
Cambodia, USA,UK, South Korea and French and so on. Most Venerable is considered the
highest and most respected level of a qualified Vipassana Meditation Master and has more
experienced for the teaching Vipassana Meditation practitioners. He has accompanied Mahasi
Sayadaw for the missionary trip by preaching, guiding and examining the mediators for
many years. He has also organized various Buddhist activities such as Dhamma talks, Yogi
training courses, celebration of Buddhist festivals and Meditation retreats etc. He also
composes many books: Present Peace of Mind, Fundamental Buddhist Culture, the Right
Path, to Nibbana, Paying back Gratitude, Awareness without Attachment, Free from Misery
toward Peacefulness, Shweminwun Sutta Recitation, Buddha Missionary Trip to America,
Flourishing Dhamma Glory to America and Europe six Countries, Mindfulness in all Positions
of the Body, Dhamma Poems, Mindfulness in one Sitting Position, Comparison of Mindfulness
and Wisdom, Speech Delivered by Shweminrwoun Sayadaw, Pay Homage with Dhamma,
Control of six Senses and Taking Benefits of Merits. Most Venerable was also conferred
upon the titles of Agghamaha Kammatthanacariya, Aggamaha Saddhammajotikadhaja by
the Government of the Public of the Union of Myanmar, respectively for his relentless effort
and accomplishments for the propagation of Buddhism.
Most Venerable keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness,
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. At
present the time being, he is appointed as Chairman of Shweminwun Sasana Yeiktha
Meditation Center, Bahan, Sobhanarama Shweminwun Sasana Yeiktha, Thaya Gone Village,
Bago Division, Kyaikalot Shweminwun Home for Aged, Mingaladon Township, Mahasi
Sasana Yeiktha, Bahan Township, Yangon Division, the Republic of the Union of Myanmar.
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Most
Venerable Baddanta Sobhana is regarded as the Buddhist person who offers happiness,
welfare and benefits to his country and the entire world. He also deserves the kind of praise
and honor. Accordingly, the Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has
unanimous resolution to confer on him an Honorary Doctorate Degree in Social Science.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Most Venerable Dr. Bhikkhu Maitri (Kiran Chandra Kumar Shakya)
President of all Nepal Bhikkhu
the Federal Democratic Republic of Nepal

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, Mahachulalongkornrajavid
yalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
th
on 26 February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
Most Venerable Dr. Bhikkhu Maitri (Kiran Chandra Kumar Shakya), sixty-four years
of age, was born on 28th December 1954, Trishuli Bazar, West No.1, Nuwakot District, the
Federal Democratic Republic of Nepal. He has studied in Tribhuban Trishuli High School,
Trishuli for High School Education in Nepal and Sri Lanka Vidyalaya and Diploma in
Buddhist Studies in University of Kelaniya in Sri Lanka. Most Venerable has significantly
contributed International Buddhist society with the aim of free health service Centre, pure
drinking water supply, sanitation, drainage, literacy and non formal education through
Lumbini, CLC project, skill training, income generating programs in the surrounding 12
VDCs of Lumbini and Kapilavastu. He also contributed International Buddhist Bhikkhu
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training Centre, ordaining 10 boys every year and after giving training, sends them to
Sri Lanka for further studies. He has produced Amritanjali documentary on the life and deeds
of the Most Ven. Bhikkhu Amritananda Mahanayeke Mahathera in 1990, which was awarded
by Sikhar Sanjh Pali Nepali Newari Dictionary Sramanera Seewali. Most Venerable has
been invited to attend many internal conferences such as Asian Buddhist Conference for
Peace, Mongolia, Youth Seminar on World Religions in USA, Israel, Turkey, Italy, India,
Thailand, Hong Kong, China, Japan, Korea, India, World Buddhist Sangha Council 5th
General Conference in Taiwan, 6th International Buddhist Conference in Sri Lanka, World
Buddhist Sangha Youth Conference in Singapore, Seminar and BLIA Conference in Canada,
World Terakoya Forum in Japan, International Workshop on Community learning Centre,
Vietnam, World Buddhist Forum in China, World Buddhist Forum in Wuxi, China. Most
Venerable Dr. Bhikkhu Maitri (Kiran Chandra Kumar Shakya) has been appointed as the
representative of all Nepalese Bhikkhus to participate in the various national, regional and
international conferences, seminar and workshop in Asia and Western countries.
Most Venerable keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness,
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. At
the present, he is appointed as the Chief Abbot of Ananda Kuti Vihara, Swoyambhu,
Kathmandu, Nepal, the Federal Democratic Republic of Nepal.
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Most
Venerable Dr. Bhikkhu Maitri is regarded as the Buddhist person who offers happiness,
welfare and benefits to his country and the entire world. He also deserves the kind of praise
and honor. Accordingly, the Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has
unanimous resolution to confer on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Most Venerable Somdech Bodhivamsa Am Lim Heng
nd
2 Deputy Sanghanayaka of Supreme Sangha Council of Cambodia
Kingdom of Cambodia

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, Mahachulalongkornrajavid
yalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
th
on 26 February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
Most Venerable Somdech Bodhivamsa Am Lim Heng, fifty-four years of age, was
born on 15th, September, 1964, Rokar Koang Village, Kokar Koang Commune, Muk Kompoul
District, Kandal Province, Cambodia. He obtained higher ordination in the village temple
where he was born. He has studied certificate of Upper Secondary Education, Honorary
Doctorate in Buddhist Philosophy, Royal Academy of Cambodia. Most Venerable has
significantly contributed to national and International Buddhist societies and to the world of
managing and promoting Buddhist education as welfare in Cambodia. With his leadership
and version, he has been conferred as Somdach Preah Bodhivamsa, Royal Title Rajagana
First Class of Mahanikaya Buddhist Order of Cambodia. He is invited to attend international
Seminar and Conferences for many countries. He is also organized various Buddhist
conferences, give Dhamma talk and Meditation retreat as well.
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Most Venerable keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness,
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. At
the present, he is appointed as the Chief Abbot of Monisovann (Champus Kaek), Champus
Kaek Village, Prek Thmey Commune, Chbar Ampov District, Phnom Penh.
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Most
Venerable Somdech Bodhivamsa Am Lim Heng is regarded as the Buddhist person who
offers happiness, welfare and benefits to his country and the entire world. He also deserves
the kind of praise and honor. Accordingly, the Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Council has unanimous resolution to confer on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist
Studies.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Venerable Bhaddanta Dr. Eikdibala
Chairman of the Sangha Nayaka Committee, Yangon Division
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 Educational Administration, at the convocation ceremony
held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
th
on 26 February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
Venerable Bhaddanta Dr. Eikdibala, fifty-two years of age, was born on 23rd March,
1966, Let Pan Village, Myin Mu Township, Sagaing Division, the Republic of the Union of
Myanmar. He was given high ordination on June, 1986 at Htuparama Monastery, Myaung
Township, Sagaing Division. After receiving high ordination, he was introduced to study
Buddhist Manuscripts at the teaching centers (Pariyatti Cathin Tiek) in lower and upper
Myanmar. He also obtained Pathamagyi Level in the Government Pali Examination. He has
composed many books: Matter Pyiwa Naronghla, Full of Loving Kindness in the Heart,
Vinayadhammakhama Adhikarana and Vinicchaya, A Hand Book for the Making Decision
on the Particular Ways of Vinaya and Dhamma and Decision. He teaches Buddhist education
and culture to students during summer holiday. He also provides scholarship to 1581 students
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at Lat Pan, Koneywa, Paetaung (South and North), Shwe Yin Mar, Gruywa, Thit Lain, Kin
Lay Taw, Bu Kaing, Saeywa, Thayet Taw and Taw Chaung Oo Villages, Mying Mu and
Myaung Township, Sagaing Division, donation (111.2 Million Kyat) to people who effected
by Cyclone Nagis during Cyclone Nagis in Irrawaddy and Yangon Division, contribution
teaching compound hall to the basic education primary school of Bu Khaing Village, Myaung
Township, donation the monastic building by the name of Soe Sae Sa Anada Myitta at
Myingmu, Sagaing Division, donation 5000 Lakhs to the Buddha foot print, giving ordination
5000 novices ceremony and implementing the daily charity duties in education, health, social
and religious sector at Let Pan Village, Myin Mu Township, Bu Khaing Sanpya Village,
Thayet, Oak Hne Bote, Thiri Zeya Villages in Myaung Township, Sagaing Division, Myanmar.
He has attended various international conference, seminars and served as chairman of
Abhidhamma Examination Board (Singapore), Chairman of Nayaka of Kumudra Vipassana
Yeiktha, Singapore, Ovadacariya Sayadaw of Mitta Centers (in Singapore, Malaysia,
Indonesia, China, Tibet, Australia, UK, Cambodia, Laos, Vietnam and India and attending
seminar in China, seminar of reuniting Suvannabhumi through Buddhism, in Cambodia and
so on.
He has also been appointed as the Committee Member Yangon Region State
Dhammacariya Examination Board, Committee Member Yangon Region Government Pali
Pathamapyan Examination Board, Chairman of Leading Nayaka of the Committee on
Internationship between Religion, Chairman of Leading Nayaka Sayadaw of education
supporting association, Chairman of the Sangha Nayaka Committee in Yangon Division and
Chairman of Abhidhamma Association, Myanmar.
Venerable keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness,
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. At
the present, he is appointed as the Chief Abbot of Mula Sae Taung Pyi Monastery, Thingangyun
Township, Yangon Division.
Through his administrations and academic excellence mentioned above, Venerable
Bhaddanta Dr. Eikdibala is regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare
and benefits to his country and the entire world. He also deserves the kind of praise and
honor. Accordingly, the Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous
resolution to confer on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Educational
Administration.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Mr. Yu Seng Shin (Pornchai Uvimolchai)
Chinese Taipei

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, Mahachulalongkornrajavid
yalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
th
on 26 February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
Mr. Yu Seng Shin, eighty-two years of age, was born on 29th November, 1936, in
Hsinchu, Taiwan. He is an engineer to have been invited to lead oversea Chinese in Thailand
since 1969. He is leading the construction of the factories over 40 years. He is doing business
with overseas such as Taiwan and Australia etc;. The main businesses are Eternal Resin
Co.,Ltd and Thai KK Industry Co., Ltd through the cooperation with affiliated Co.,Ltd as
Chemicals, Plastic Industries etc; that are to sell in and overseas. He is a successful person
who is to be accepted by the business group. Since 1995 he has a firm foundation, so he
proposed to perform in social fields as he is appointed in various positions to be the chairman
of Taiwanese Society of Thailand, the chairman and the founder of Thai-Taiwanese Chamber
of Commerce in Thailand, President and the founder of Thai-Chinese International School,
the chairman and the founder of Asia Taiwanese Chambers of Commerce, the chairman and
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the founder of World Taiwanese Chamber of Commerce, President of Oversea Chinese
Association, President of Thailand Relations Association, and a committee of Thai-Chinese
Chamber of Commerce as well. He is leading such as the chairman of Eternal Resin Co.,
Ltd, Eternal Showa Highpolymer Co., Ltd, Thai KK Industry Co., Ltd, Thai KK Industry
(Vietnam) Co., Ltd, Kitamura UMC Co., Ltd and Vice Chairman of Showa Shanghai Polymer
Co., Ltd.
He has contributed to Thai society to enthusiastically promote art and culture,
educational exchange and public charity for the development of the Thai society. He has
been actively participating for public donation and relief in the society; therefore, he was
honored upon the social awards from the His Majesty the King Rama IX and an award of
the Father of an outstanding national example on 25th Dec, 2014. As he has been successful
in business since 1990, he was invited from government sector and private sectors to frequently
visit abroad for advice of benefit in development between Thailand and Taiwan.
He is the president of the Buddha’s Light International Association to promote
Buddhism. He is engaging to promote and preserve all Buddhist activities in Thailand, Taiwan
and others. He is also one the main sponsors for Buddhism in order to propagating of
Buddhism to the worldwide and sponsor for welfare of Buddhist activities in Thailand and
overseas. He has offered many budgets to build up schools, charity for the urban areas as
his relentless effort and accomplishments for the propagation of Buddhism and getting
involve many Buddhist activities in Thailand and overseas.
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Mr. Yu
Seng Shin 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 Council has unanimous resolution to confer
on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Dr. Francisco Rojas Aravena
University for Peace, Ciudad Colon, San Jose, Costa Rica

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, Mahachulalongkornrajavid
yalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
th
on 26 February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
Dr. Francisco Rojas Aravena, sixty-nine years of age, was born on 19th December
1949, San Jose, Costa Rica. He obtained M.A. degree in Political Sciences and Public
Administration (International Relations) from Latin American Faculty of Social Sciences
(FLACSO), Universidad de Belgrano (Buenos Aires/Argentina) and completed Ph.D. in
Political Science from University of Utrecht (Netherlands) in 2001. He earned many
experiences in the Government, Private sectors: Rector of University for Peace (UPEACE)
(Costa Rica) since 2013–present, Secretary-General of Latin American Faculty of Social
Sciences (FLACSO), in 2004-2012 and Director of Latin American Faculty of Social Sciences
(FLACSO) (Chile) in 1996–2004. On his academic career, he has served many posts as the
followings: Professor, School of International Relations of the National University (UNA)
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(Costa Rica) in 1980 -1990 and Professor, Latin American and Caribbean Centre (LACC)
at Florida International University (Miami, FL) in Year 2000-2010.
Apart from serving academic career, he even serves as the Chairman of the Board
of Trustees, Spanish Edition of Foreign Affairs Magazine (Mexico), Advisory Member,
Pensamiento Iberoamericano magazine (Spain) and Editorial Committee Members Ciencia
Political magazine (National University of Colombia). He also serves as Visiting Professor
at International Buddhist Studies College, Mahuchulalongkornrajavidyalaya University. He
has been actively participating for the growth and development of Buddhism in Costa Rica
and in many other countries. He keeps strict discipline and upright conducts. At the present,
he has been appointed as the Rector of University for Peace (UPEACE), Costa Rica.
Through his academic excellence mentioned above, Dr. Francisco Rojas Aravena
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
on him an Honorary Doctorate Degree in Peace Studies.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Prof. Em. Dr. Peter Harvey
University of Sunderland, United Kingdom

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
th
on 26 February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
Prof. Em. Dr. Peter Harvey, sixty-seven years of age, was born on 1951, in Wakefield,
Yorkshire. He studied Secondary Education at Pocklington School, East of York and obtained
B.A. Honours in Philosophy, First Class, Manchester University, 1973, after initially doing
6 weeks of a Biochemistry degree. He also earned Ph.D in Buddhist Studies, Lancaster
University, UK, 1982. He serves as an academic career as supervisor Ninian Smart, Lecturer
in World Religions and eventually Professor of Buddhist Studies at Sunderland Polytechnic,
which later became the University of Sunderland, 1976–2011. From 2002 to 2011, he runs
an online MA Buddhist Studies there; the materials developed for this are now used by an
online MA Buddhist Studies at the University of South Wales. He founded the UK Association
for Buddhist Studies, which was inaugurated in July 1996, with Lance Cousins as its first
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President. He is co-editor of UKABS journal, Buddhist Studies Review, July 2003. He was
given award, by the Thai-Buddhist Trust, a Golden Buddha award for distinguished services
to the advancement of Buddhism in the UK. He gives a lecture on Theravāda Buddhist at
Manchester University since time and teaches Meditation in the Samatha Trust tradition
since 1976. The Samatha Trust has its roots in Thai Theravada Buddhism. It is a lay
organization with around 80 teachers, mostly in the UK. It teaches a carefully structured
form of mindfulness of breathing, along with a range of other meditations and Pali chanting.
It explores a range of texts, Sutta, Abhidhamma and a few Mahayana texts to bring alive
their relevance to contemporary practice. He is one of the famous authors of the book such
as An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, 2nd Edition, Cambridge
University Press, in 2013 and many books for the contribution on Buddhist teachings. He is
one of Visiting Professor of International Buddhist Studies College, MCU and is appointed
as Editor on the Common Buddhist Text (CBT). He has been actively participating for the
growth and development of Buddhism in the United Kingdom and in many other countries.
He keeps strict discipline and upright conducts. For the time being, he serves at University
of Sunderland, Edinburgh Building, Chester Rd, Sunderland, SPI 3SD, UK.
Through his academic excellence mentioned above, Prof. Em. Dr. Peter Harvey 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
on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Dr. Hu Sung Hyun
Chairman of Donggook Buddhist Chonbop College
Busan, Republic of Korea

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Educational Administration, at the convocation ceremony
held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
th
on 26 February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
Dr. Hu Sung Hyun, sixty-five years of age, was born on 19th December 1953, in
Busan, Republic of Korea. He obtained Bachelor of Arts, Master of Arts in Media
Communication from Kyun Hee University and Doctor of Buddhist Studies, Graduate School,
Mongolian Buddhist University. Apart from obtaining these degrees, he has also continued
for his further studies on Master of Arts in Buddhist Studies at Mahachulalongkornrajavidyalaya
University. He has established Buddhist Newspaper in weekly at Donggook Buddhist Chonbop
College and Donggook Buddhist Chonbop branch for Diploma Course in Buddhist Studies
at Buddhist and Pali University of Sri Lanka and Panca Sila ceremony and special Dhamma
talk of the greatest Buddhist monks from Tibet, Japan, Sri Lanka, and Thailand, Mongolia
and serves as Tipitaka Dhamma teacher at Korean Buddhist Tipitaka Graduate School and
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Korean Buddhist Jogye Order. He has been celebrated 31 Anniversary of Donggook Buddhist
Chonbop College, Bangkok, Thailand in 2017. He has produced 112 under graduate students,
34 Postgraduate students and 2 Doctoral Degree holders from MCU. Furthermore, he has
produced 1,005 in Dhamma teachers, 50 Diploma in Buddhism course. He has been invited
to give a lecturer and attend national and international level of seminars and conferences.
He has been actively participating for the growth and development of Buddhism in South
Korea and in many other countries.
He keeps strict discipline and upright conducts. At the present, he has been appointed
as the Chairman of Donggook Buddhist Chonbop College Affiliated Institute of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
Through his academic excellence mentioned above, Dr. Hu Sung Hyun 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
on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Educational Administration.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On H.E. Janos L. Jelen
Rector, Dharma Gate Buddhist College
Hungary, European Union (EU)

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Educational Administration, at the convocation ceremony
held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
th
on 26 February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
H.E. Janos L. Jelen, sixty-three years of age, was born on 29th March, 1955, Budapest,
Hungary, European Union (EU). He studied in State Institute of International Relations
Moscow, USSR SEA  M.A. in Political Science, specialized on Vietnam, Indochina  B.A.
1973 to 1978, Budapest University of Economics Budapest, Hungary M.A. in International
Economics 1979, Budapest Education Centre Budapest, Hungary Post-Graduate Diploma
in Aesthetics and Philosophy 1984 to 1986, Princeton University Princeton, NJ/USA Diploma,
Executive Education Program, Fulbright Fellowship 1994 to 1995, Eötvös Loránd University
Budapest, Hungary Ph. D. Program in Archaeology (Thesis: Links between prehistoric and
historic civilizations in Angkor) Remote sensing, GIS & Cultural Resource Management
1998 to the 2001. He also serves as many posts: Royal Angkor Foundation Budapest, Hungary
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Chairman of the Board of Trustees 1992 to present, Dhammadīpa Foundation Budapest,
Hungary Secretary of the Board of Trustees 2004 to 2017.
He served many posts as the following: Ministry of Defense Budapest/Hungary
Translator, HQ of the Chief of Staff Military trade relations with Indochina November, 1978
to September, 1979, Embassy of Hungary Hanoi/Vietnam Press& Cultural Attaché, in charge
of cultural, scientific and media relations January 1980 to January 1983, Institute of
International Relations, MFA Budapest/Hungary South-East Asian countries R
 esearch Fellow,
East February 1983 to February 1984, Institute of East-West Security Studies New York,
NY/USA Research Fellow, studying Confidence Building Measure November 1983 to
February 1984, Ministry of Foreign Affairs Budapest/Hungary Senior Desk Officer, in charge
of multilateral disarmament November 1984 to April 1988, Permanent Mission of the Republic
of Hungary to the United Nations Vienna/Austria Alternate Permanent Representative,
Deputy-Head of Mission May 1988 to July 1992, United Nation Transitional Authority in
Cambodia Siem Reap, Siem Reap/Cambodia, Deputy-Director of the Civil Administration
July 1992 to July 1993, Ministry of Foreign Affairs Budapest, Hungary Information  Senior
Strategic Analyst, Department of Planning Analysis August 1993 to July 1994, Princeton
University Princeton, NJ/USA Senior Executive Fellow, Fulbright Fellowship, Woodrow
Wilson School August 1994 to July 1995, Ministry of Foreign Affairs Budapest/Hungary
Member of the Cabinet of the State Secretary July 1995 to August 1996, Embassy of the
Republic of Hungary Hanoi/Vietnam Laos  Ambassador, Accredited to Cambodia March
1996 to July 1998, Ministry of Foreign Affairs Budapest/Hungary Department of Culture,
Science and Information In charge of UNESCO, EU, Visegrád countries and other multilateral
organizations July 1998 to July 2002, Ministry of Informatics & Telecommunication Budapest/
Hungary General Director, Assistant State Secretariat of Information Society Programmes
in charge of national and EU grant programmes August 2002 to May 2004, Jel Net Consulting
Ltd. Budapest/Hungary Chief Executive Officer May 2004 to March 2009.
After serving as the government mission, he also serves as Rector, Dharma Gate
Buddhist College (DGBC) Budapest/Hungary, lecturer, History of Buddhism in SEA & East
Asia September 2005 to the present, Eötvös Lorand University (ELTE) Budapest/Hungary
Director, Southeast Asia Center Lectures: History & civilization of SEA, Vietnamese language
May 2000 to September 2010, Magyar Indokína Társaság (Hungarian Indochina Company)
Ltd. Budapest/Hungary Chief Executive Officer Zelnik István Southeast Asian Gold Museum
March 2009 to May 2010, Dharma Gate Buddhist College (DGBC) Budapest/Hungary Rector
(elected twice by the Senate of the DGB College, approved also twice by the Council of the
DGB Church) Since September 2010 until February15, 2019.
He has contributed the signification International Buddhist societies. He is one of
the author Jelen, J–Hubert, J-F–Sembery, G– Sembery, L, Asian Gold Masks, Volume 1,
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Magyar Indokína Társaság Ltd, Budapest, 2009, Fajcsák, Gy– Nguyễn Đinh Chiến – Jelen,
J, The Cà Mau Shipwreck Porcelain, Volume 1, Jel Net Ltd, Budapest, 2009, Jelen, J– Hubert,
J-F– Schweyer, A-V,–Ngô Văn Doan–Cao Xuân Phổ, Gold Treasures of the Cham Kingdoms,
Volume 2, Jel Net Ltd, Budapest, 2008 Jelen, J – Renner, Zs – Vũ Kim Lộc, Gold Treasures
of the Cham Kingdoms, Volume 1, Jel Net Ltd, Budapest, 2007 Jelen, J – Hegyi, G.: Angkor
and the Khmers, Hegyi Publishing House, Budapest, 1991 Articles Jelen, J, Hungarian
archaeological sites on the World Heritage List (in: Hungarian Archaeology at the turn of
the millennium, Ministry of National Cultural Heritage, Teleki László Foundation, Budapest,
2003) Jelen, J. & Stubbs, J (eds), Radar Imaging Survey of the Angkor eco-site (Report of
the First Scientific Roundtable), WMF & RAF, New York, March 1995. Jelen, J. & Stubbs,
J. (eds), Workshop on Radar Imaging and Cultural Resource Management at the Angkor
eco-site (Report of the Second Scientific Roundtable), Gainsville, April 1996, in Hungarian
Jelen János–Hegyi Gábor: Angkor és a khmerek, Hegyi és Tsa Kiadó Bt, Budapest, 1991,
Jelen János–Kuszinger Róbert: Az ősi Angkor, General Press Kiadó, Budapest, 2002 Jelen
János, A magyar régészeti örökség.
He has been invited to participate in the various national, regional and international
conferences, seminars and workshop in Asia and Western countries. He has been actively
participating for the growth and development of Buddhism in Hungary and in many other
countries. He keeps strict discipline and upright conducts. At the present, he is appointed as
the Rector of Dharma Gate Buddhist College, Hungary.
Through his academic excellence mentioned above, H.E. Janos L. Jelen 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
on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Mr. Kyaw Win
Founder of Shwe Than Lwin Company Co., Ltd
The Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornra javidyalaya
University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
th
on 26 February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
Mr. Kyaw Win, fifty years of age, was born on 26th February, 1968, in Yangon
Division, the Republic of the Union of Myanmar. He obtained Bachelor of Science
(Specialized in Mathematics) in Yangon, 1992. He is leading such as Shwe Than Lwin
Trading Co., Ltd, Shwe Than Lwin Constructions Co., Ltd, Shwe Than Lwin Media Co.,
Ltd Broadcasts Sky Net TV & Shwe FM Radio, Shwe Rural & Urban Development Bank
and Shwe Than Lwin Highway Road Construction Co., Ltd and so on. He is engaging to
promote and preserve all Buddhist activities in Myanmar, Thailand, India and Sri Lanka. He
is one of the donors for the construction of Mahachulalongkornrachuthis Monastery, MCU,
in Thailand. He is also one of the main sponsors for the broadcast Buddhist News through
Sky Net TV & Radio in order to propagate Buddhism worldwide and sponsor for welfare
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of Buddhist activities in Myanmar and overseas. He has offered many budgets to build up
schools, hospitals, raise charity for the urban areas. As his relentless effort and accomplishments
for the propagation of Buddhism and getting involvement in many Buddhist activities in
Myanmar and overseas, he was honored upon the social awards as Outstanding Performance
(Wunna Kyaw Htin) and Excellent Performance in Social Field (Lu Mhu Htu Chun) by the
Government of the Public of the Union of Myanmar.
He has been actively participating for the growth and development of Buddhism in
Myanmar and in many other countries. He keeps strict discipline and upright conducts. At
the present, he is appointed as various positions; Chairman of Shwe Than Lwin, Board of
Director of Myanmar ICT Development Co., Ltd, Director of National Development Co.,
Ltd, Executive of Myanmar Construction Entrepreneurs Association, Member of Myanmar
Pulses, Beans and Sesame Seeds Merchants Group and Chairman of Myanmar Construction
Association in Yangon, the Republic of the Union of Myanmar.
Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Mr. Kyaw
Win 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 Council has unanimous resolution to confer
on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council

