ประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำ�ปี ๒๕๖๑
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สรุปจำ�นวนผู้ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั้ง ๘ รูป/คน
แยกตามสาขาวิชา ดังนี้
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

สาขาวิชาที่เสนอขอ
พระพุทธศาสนา
วิปัสสนาภาวนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การสอนสังคมศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวน
๔
๒
๑
๑
๘
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูศาสนกิจวิมล (หนูพันธ์ อิสฺสโร)

อายุ ๘๓ พรรษา ๖๓
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก
ที่ปรึกษาเจ้าคณะต�ำบลหนองเชียงทูน , เจ้าอาวาสวัดหนองเชียงทูน
วัดหนองเชียงทูน ต�ำบลหนองเชียงทูน อ�ำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นพระเถระผูป้ ระกอบด้วยศีลาจารวัตรงดงาม มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ์
บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะต�ำบลหนองเชียงทูน, เจ้าอาวาสวัดหนองเชียงทูน ท่านมีประสบการณ์
และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครอง เคยด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะอ�ำเภอปรางค์กู่
และ เจ้าคณะต�ำบลหนองเชียงทูน ปัจจุบนั เป็นทีป่ รึกษาเจ้าคณะต�ำบลหนองเชียงทูน, เจ้าอาวาสวัด
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หนองเชียงทูน และ เป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะต�ำบลชั้นโท ด้านการศึกษา
และการศึกษาสงเคราะห์ ให้การส่งเสริมจัดการศึกษาแผนกธรรม และให้การสนับสนุนการ
ศึกษาสงเคราะห์แก่คฤหัสถ์ โดยวิธีการเปิดสอนด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน ด้านการเผยแผ่ เป็น
พระวิปัสสนาจารย์ พระธรรมกถึก ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการและสาธารณ
สงเคราะห์ ด�ำเนินการก่อสร้างปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะ ทั้งภายในวัดและนอกวัด หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ เช่น ด�ำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะภายในวัดหนองเชียงทูน
ต�ำบลหนองเชียงทูน อ�ำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลา
โรงฉัน กุฏิกรรมฐาน ห้องน�้ำห้องสุขา ลานปฏิบัติธรรม ถนนคอนกรีตภายในวัด เป็นต้น ด�ำเนินการ
จัดตั้งกองทุนนิธิคณะสงฆ์ต�ำบลหนองเชียงทูน เพื่อส�ำรองจ่ายในการจัดกิจกรรมคณะสงฆ์ และ
อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรที่อาพาธ เป็นต้น และได้สงเคราะห์พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์ ด้วยดี
มาโดยตลอด
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูศาสนกิจวิมล ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา คือ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ เป็นกรรมการ
อุปถัมภ์ เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาเขตสุรินทร์ทุกปี เป็นผู้อุปถัมภ์การปฏิบัติธรรมแก่
นิสติ และกิจกรรมของวิทยาเขตสุรนิ ทร์ทกุ ปี สมทบทุนสร้างอาคารเรียน ศาลาปฏิบตั ธิ รรม ถาวรวัตถุ
ของวิทยาเขตสุรินทร์
นับได้วา่ พระครูศาสนกิจวิมล (หนูพนั ธ์ อิสสฺ โร) เป็นพระเถระทีบ่ ำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

103

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

พระครูสุนทรธรรมสาธิต (ถาวร ถาวรธมฺโม)
อายุ ๖๘ พรรษา ๔๘
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
หัวหน้าสงฆ์วัดชาวพุทธแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา

เป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถ ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทา
น่าเลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธ
ศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร หัวหน้าสงฆ์
วัดชาวพุทธแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านมีประสบการณ์และผลงาน
ที่เป็นคุณูปการมากมาย มีวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมกิจการด้านพระพุทธศาสนาอย่าง
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สม�่ำเสมอ อีกทั้งยังได้สร้างถาวรวัตถุถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่น เป็นประธาน
ด�ำเนินการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดมีดังนี้ เริ่มก่อตั้งวัดโดยชื้อที่ดิน
จ�ำนวน ๖ ไร่ เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์ ได้ท�ำการถมดินปรับพื้นที่บริเวณวัดเป็นจ�ำนวน
เงิน ๔๕,๐๐๐ ดอลลาร์ สร้างก�ำแพงรอบวัดทั้ง ๔ ด้าน สิ้นค่าก่อสร้างเป็นจ�ำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐
ดอลลาร์ ชื้อต้นไม้มาปลูกบริเวณวัดรอบก�ำแพงวัดและปลูกดอกไม้ภายในบริเวณวัดพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์รดน�้ำเป็นจ�ำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ ดอลลาร์ สร้างศาลาอเนกประสงค์และห้องน�้ำ จ�ำนวน ๔
ห้อง เป็นจ�ำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ ดอลลาร์สร้างที่จอดรถด้วยการเทยางแอสฟลาสท์ เป็นจ�ำนวนเงิน
๔๐,๐๐๐ ดอลลาร์ ปูอิฐบล็อกรอบบริเวณศาลาและบริเวณรอบกุฏิสงฆ์ เป็นจ�ำนวนเงิน ๗,๐๐๐
ดอลลาร์ ชื้อบ้านเคลื่อนที่สาหรับเก็บของและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ จ�ำนวน ๔ หลัง เป็นจ�ำนวน
เงิน ๘,๐๐๐ ดอลลาร์ สร้างพระพุทธชินราชหน้าตัก ๘๐ นิ้วจากประเทศไทยน�ำมาประดิษฐาน ณ
วัดชาวพุทธ รวมทั้งค่าขนส่งเป็นจ�ำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ ดอลลาร์ ต่อเติมกุฏิที่พักพระสงฆ์จ�ำนวน
๑ หลังเป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์ ปัจจุบันก�ำลังรวบรวมทุนเพื่อด�ำเนินการก่อสร้าง
พระอุโบสถ ขนาดกว้าง ๓๐ ฟุต ยาว ๖๐ ฟุต ซึ่งได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี
(ปัจจุบันสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถร
สมาคม เป็นประธานวางศิลาฤกษ์เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ราคาการก่อสร้างประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
งานบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด ดังมีรายการต่อไปนี้ ได้ด�ำเนินการบูรณะซ่อมแซมกุฏิ
สงฆ์ ๑ หลัง ๓ ห้องนอน ๒ ห้องน�้ำ สิ้นค่าก่อสร้างเป็นจ�ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์ ได้ด�ำเนิน
การบูรณะซ่อมแซมโรงครัว ๑ หลัง สิ้นค่าก่อสร้างเป็นจ�ำนวนเงิน ๙,๐๐๐ ดอลลาร์ มีการพัฒนา
วัดดังนี้ พระภิกษุและศิษย์วัดช่วยกันกวาดขยะเป็นประจ�ำทุกวัน ดูแลความสะอาดภายในบริเวณ
วัด ดูแลการก่อสร้างภายในวัด ดูแลการปลูกต้นไม้และดอกไม้ให้เกิดความร่มรื่นร่มเย็นเหมาะสม
ดูแลพระภิกษุและศิษย์วดั ท�ำความสะอาดศาลาทีเ่ ก็บของและลานวัดเป็นต้น งานสาธารณประโยชน์
เป็นประธานการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๑๙ เมตร ลักษณะ ๒ ชั้น
ชัน้ ล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชัน้ บนเป็นไม้เนือ้ แข็งลักษณะศิลปะล้านนาไทย สร้างทีว่ ดั ล�ำใยแก้ว
ต�ำบลศรีเตี้ย อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน เป็นจ�ำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสน
บาทถ้วน) เป็นประธานจัดหาทุนการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา ต�ำบลศรีเตี้ย อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน เป็นจ�ำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้าน
บาทถ้วน) ได้บริจาคปัจจัยส่วนตัวเพือ่ สร้างโรงอาหารแก่โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา ต�ำบลศรีเตี้ย อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร เป็นจ�ำนวนเงิน
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ได้บริจาคปัจจัยส่วนตัวเพื่อสร้างเมรุของวัดหลายแก้ว อ�ำเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน เป็นจ�ำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งานด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ ได้บริจาคปัจจัยส่วนตัวเพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านโฮ่ง
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รัตนวิทยาสังกัดกรมสามัญศึกษาอ�ำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดล�ำพูนเป็นจ�ำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สาม
หมื่นบาทถ้วน) ได้บริจาคปัจจัยส่วนตัวเพื่อจัดอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาสังกัดกรม
สามัญศึกษา อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้
บริจาคปัจจัยส่วนตัวเพื่อซื้อซีดีและพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูสุนทรธรรมสาธิต ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เข้าร่วมการประชุมชาวพุทธ
นานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ�ำทุกปี เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์โครงการปฏิบตั ธิ รรมวิปสั สนากัมมัฏฐานของนิสติ และยังได้ให้การอุปถัมภ์
ด้านทุนการศึกษาแก่นิสิต เป็นประจ�ำทุกปี
นับได้ว่า พระครูสุนทรธรรมสาธิต (ถาวร ถาวรธมฺโม) เป็นพระเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

พระครูวีรธรรมวิเทศ (เฉลิมชัย มหาวีโร)

อายุ ๔๕ พรรษา ๒๑
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก มัธยมศึกษาปีที่ ๓
เจ้าอาวาสวัดธรรมสาทิส สมาชิกถาวรสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์,
สมาชิกถาวรองค์การศาสนาสากล INTER-RELIGIOUS ORGANIZATION
IN SINGAPORE (I.R.O.)
วัดธรรมสาทิส ถนนเกลั้ง ๙ เขตเกลั้ง ประเทศสิงคโปร์
เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดธรรมสาทิส, สมาชิกถาวรสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์,
สมาชิกถาวรองค์การศาสนาสากล INTERRELIGIOUS ORGANIZATION IN SINGAPORE (I.R.O.)
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ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากมาย สรุปได้ดงั นี้ ด้านการปกครอง เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมสาทิส,
สมาชิกถาวรสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์, สมาชิกถาวรองค์การศาสนาสากล INTERRELIGIOUS ORGANIZATION IN SINGAPORE (I.R.O.) ด้านการศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมวัดใหญ่โพหัก ต�ำบลโพหัก อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี,
เป็นครูสอนวิชาศีลธรรมที่โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฏร์อุปถัมภ์” ต�ำบลโพหัก อ�ำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี จัดตัง้ กองทุนสงเคราะห์นกั เรียนทีม่ คี วามประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่ไม่มที นุ ทรัพย์
เพียงพอ ทั้งในประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย ให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง, มอบรางวัลให้แก่
นักเรียนผู้ตั้งใจและสอบได้คะแนนดี เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจและส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี ด้านการ
เผยแผ่ เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดธรรมสาทิส อบรมศีลธรรมแก่
ประชาชนและเยาวชน ทุกวันอาทิตย์และวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจ�ำ, จัดตัง้ ห้องสมุด
ไว้ในวัด เพื่อประชาชนมีโอกาสศึกษาธรรมะมากขึ้น,ร่วมกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประจ�ำ
สิงคโปร์ ในการอบรมประชาชน ด้านสาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ เป็นประธานด�ำเนิน
การจัดซื้อที่ดินถวายวัดใหญ่โพหัก จ�ำนวน ๖ ไร่ ๑ งาน เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท
ถ้วน) บริจาคปัจจัยให้บ้านพักคนชรา สิงคโปร์ เป็นเงิน ๔,๒๓๐ ดอลล่าห์สิงคโปร์ หรือ ๑๐๕,๗๕๐
บาท (หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) บริจาคปัจจัยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต แก่มูลนิธิโรคไต
แห่งชาติ NATIONAL KIDNEY FOUNDATION (NKF) เป็นเงิน ๑,๒๕๐ ดอลล่าห์สิงคโปร์ หรือ
๓๑,๒๕๐ บาท (สามหมืน่ หนึง่ พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ด้วยผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์และคุณความ
ดีเป็นที่ปรากฏ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณ อาทิเช่น ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาส วัดราษฏร์ชั้นโท ได้รับรางวัล “คนดีศรีพุทธศาสตร์” ครบ ๗๐ ปี
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๖๐
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูวรี ธรรมวิเทศได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา บริจาคปัจจัยอุปถัมภ์โครงการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานคณะพุทธศาสตร์ประจ�ำปี อุปถัมภ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและ
คณะพุทธศาสตร์ ถวายความอุปถัมภ์กองทุนการศึกษาสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ถวายความ
อุปถัมภ์จัดงานครบ ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์ รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสน
บาทถ้วน)
นับได้ว่า พระครูวีรธรรมวิเทศ (เฉลิมชัย มหาวีโร) เป็นพระเถระที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

พระครูบุญญาภิมณฑ์ (ทิน ยโสธโร)

อายุ ๖๕ พรรษา ๔๕
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก
เจ้าคณะต�ำบลเป้า เจ้าอาวาสวัดป่าดอนบาก พระวิปัสสนาจารย์
เจ้าอาวาสวัดป่าดอนบาก ต�ำบลเป้า อ�ำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นพระเถระผูป้ ระกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะ
สงฆ์ บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง และ เจ้าคณะตําบลเป้า และเจ้าอาวาสวัดป่าดอนบาก
ตําบลเป้า อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากมาย
สรุปได้ดงั นี้ ด้านการปกครอง เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดอนบาก ตาํ บลเป้า เป็นเจ้าคณะตาํ บลเป้า ตาํ บล
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เป้า อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองของตน ด้านการ
ศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นครูสอนปริยัติธรรมประจําสํานักศาสนศึกษา
วัดศิรธิ รรมาราม ตาํ บลนาสไม อาํ เภอตระการพืชผล พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎร์บํารุง) ตําบลเป้า พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎร์บํารุง) ตําบลเป้า พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นเจ้าสํานักศาสนศึกษาวัดป่าดอนบาก
ตําบลเป้า พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการหน่วยสอบธรรมสนามหลวง ประจําหน่วย
สอบโรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎร์บํารุง) ตําบลเป้า พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นกรรมการอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎร์บํารุง) ตําบลเป้า พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎร์บํารุง) ตําบลเป้า ทุกปีละ ๒๐ ทุนละ
๙๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๔ ปี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๐ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสะไม ตําบลเป้า ทุกปีละ ๒๐ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินปีละ ๔๐,๐๐๐
บาท รวม ๔ ปี เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้านการเผยแผ่ เป็น
ประธานกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลเป้า (อบต.) วัดป่าดอนบาก ตําบลเป้า เป็น
พระวิปัสสนาจารย์ สํานักปฏิบัติธรรมวัดป่าดอนบาก ตําบลเป้า มีการทําพิธีมาฆบูชาเป็นประจํา
ทุกปี มีการทําพิธวี สิ าขบูชา เป็นประจําทุกปี มีการทาํ พิธอี าสาฬหบูชา เป็นประจาํ ทุกปี มีการอบรม
พระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นประจําทุกวันธัมมัสสวนะ มีการอบรมศีลธรรมแก่ญาติโยมทีม่ าทาํ บุญ
ตักบาตรที่วัดเป็นประจําทุกวันธัมมัสสวนะ มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ โดยจัดกิจกรรม
เนือ่ งในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสาํ คัญของชาติ จัดอบรมศีลธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน
เป็นประจําทุกปี ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ดําเนินการก่อสร้าง
กุฎี ๑ หลัง ที่วัดป่าดอนบาก ตําบลเป้า รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน ๓๙๘,๖๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ ลักษณะทรงไทยชั้นเดียว ยกพื้นสูง ๑ หลัง ที่วัดป่า
ดอนบาก รวมค่าปฏิสังขรณ์เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน ๕๖๔,๒๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ดําเนินการ
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ลักษณะทรงปั้นหยา ชั้นเดียว ๑ หลัง ที่วัดป่าดอนบาก ตําบลเป้า
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดําเนินการก่อสร้างกุฎี ๑ หลัง ที่วัดป่าดอนบาก รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นจํานวน
๔๘,๕๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ดําเนินการก่อสร้างกุฎี ๑ หลัง รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน
๓๙๘,๖๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ สาย วัดป่าดอน
บาก รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน ๕๔,๕๐๐ บาท
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูบุญญาภิมณฑ์ เป็น
ผูส้ นับสนุนการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี (ดงบัง้ ไฟ)
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บ้านหมากมี่ ตาํ บลกระโสบ อาํ เภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นกรรมการดําเนิน
การก่อสร้างสํานักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระเทพกิตติมุนี (ที่พักสงฆ์ดงบั้งไฟ) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เพื่อให้เป็น สถานที่พักของพระนิสิต ตาม
นโยบายของพระเดชพระคุณพระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตติ) อดีตประธานสภาวิทยาเขต
อุบลราชธานี เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการสร้างวัดประจํามหาวิทยาลัย เป็น
พระวิปสั สนาจารย์ประจาํ โครงการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐานนิสติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา ๒๐ ปี
เป็นพระวิทยากร บรรยายในรายวิชาธรรม ภาคปฏิบตั ิ และนําการเจริญสมาธิภาวนา วิปสั สนากัมมัฏฐาน
ตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ในบางครั้งบางคราว ในแต่ละปี
การศึกษา เป็นกรรมการอุปถัมภ์/ดําเนินการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานี (ดงบั้งไฟ) ตําบลกระโสบ เป็นกรรมการวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี (ดงบั้งไฟ) บ้านหมากมี่ ตําบลกระโสบ อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
นับได้ว่า พระครูบุญญาภิมณฑ์ (ทิน ยโสธโร) เป็นพระเถระที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (วิชิต ชินวโส)

อายุ ๗๘ พรรษา ๕๖
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก
เจ้าคณะอําเภอโนนไทย
วัดโนนไทย ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั ดาํ รงตําแหน่งเป็น เจ้าคณะอําเภอโนนไทย ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากมาย สรุปได้
ดังนี้ ด้านการปกครอง เป็นเจ้าคณะอําเภอโนนไทย ด้านการศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ เป็น
ผู้อํานวยการ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นประธานจัดสอบธรรมสนามหลวงแผนก
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นักธรรมชัน้ ตรี ด้านการเผยแผ่ เป็นผูด้ ำ� เนินการจัดงานโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โคราชวัดปลอด
เหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ สวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และเป็นประธานดําเนินงาน พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศ
จําลอง ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ จากหน่วยงาน
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูอนุวตั รชินวงศ์ ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์พิเศษ เป็นกรรมการ
ทอดผ้าป่าสังฆประชาสามัคคี ถวายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๖๐ และปี ๒๕๕๘ ได้มอบทุนสร้างอาคารบัณฑิตศึกษา เป็นจํานวนเงิน
๓ ล้านบาท เป็นกรรมการ โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธันวามหาราช เป็นผู้มอบทุน
การศึกษา พระนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์
ในด้านทุนการศึกษา เป็นผู้บริจาคครุภัณฑ์สํานักงาน ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
นับได้วา่ พระครูอนุวตั รชินวงศ์ (วิชติ ชินวโส) เป็นพระเถระทีไ่ ด้บาํ เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

พระใบฎีกาอนุสรณ์ ปภสฺสโร

อายุ ๓๗ พรรษา ๑๖
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก มัธยมศึกษาตอนต้น
วัดบ้านท่าสะแบง ต�ำบลมะบ้า อ�ำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นพระภิกษุผู้ประกอบด้วย ศีลาจารวัตร มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภาระธุระงานคณะสงฆ์
บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดบ้านท่าสะแบง ต�ำบลมะบ้า อ�ำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ท่าน
มีประสบการณ์และผลงานมากมาย สรุปได้ดงั นี้ เป็นกองงานเลขานุการคณะสงฆ์อำ� เภอทุง่ เขาหลวง
ด้านเกี่ยวกับการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าสะแบง
คณะสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจ�ำอ�ำเภอ ด้านเกี่ยวกับการเผยแผ่ ได้รับคัดเลือกเป็น
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พระธรรมวิทยากร บรรยายธรรมประจ�ำอ�ำเภอทุ่งเขาหลวงด้านสาธารณูปการและสาธารณะ
สงเคราะห์ จัดหาทุนในการก่อสร้างภายในวัดบ้านท่าสะแบง รวมถึงการสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธ
ศาสนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านสังคมสงเคราะห์ ให้การช่วยเหลือในโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ หลายประการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระใบฎีกาอนุสรณ์ ปภสฺสโร
เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ปีละ ๒๐ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท และ
ให้ความอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารโครงการปฏิบัติธรรมประจ�ำปีของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นผู้จัดหาทุนซ่อมแซมอาคารเรียนของ
วิทยาลัยสงฆ์รอ้ ยเอ็ด อีกทัง้ ยังได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่ พระใบฎีกาอนุสรณ์ ปภสฺสโร เป็นพระภิกษุผทู้ บี่ ำ� เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม
ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายอาสา เม่นแย้ม

อายุ ๕๕ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ชาวต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่ง เป็นผูแ้ ทนสภาทนายความในคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในระดับจังหวัด ตัง้ แต่ พ.ศ.
๒๕๕๒ ปัจจุบนั และเป็นกรรมการฝ่ายกฎหมายในคณะกรรมการสถานบ�ำบัดรักษาทางสุขภาพจิต
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน มีประสบการณ์และ
ผลงานมากมาย สรุปได้ดังนี้ (๑) เป็นประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงราย สมัยที่ ๑ พ.ศ.
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๒๕๔๗-๒๕๕๐ (๒) เป็นประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงราย สมัยที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๓
(๓) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (๔) เป็นคณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสาประจ�ำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ด้านสังคมและการศึกษา (๑) เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (๒)สนับสนุนทุน
การศึกษาพระภิกษุสามเณรในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ (๑) เป็น
คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามตรวจสอบและดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องทนายความอาสาประจ� ำ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ (๑) เป็นที่ปรึกษา
ทนายความเกี่ยวกับการสร้างพุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว (๒) สนับสนุน
การจัดงานธรรมยาตราของคณะสงฆ์เชียงรายเป็นประจ�ำทุกปี (๓) สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนปริยัติธรรม (๔) เป็นกรรมการวัดวรกิจตาราม (สวนโมกข์เชียงราย)
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายอาสา เม่นแย้ม ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ด้วยดีเสมอมา ไม่ว่างานหรือโครงการต่างๆ เป็นที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
สนับสนุนงานโครงการปฏิบัติธรรมของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายทุกปี เป็นกรรมการอุปถัมภ์การ
พัฒนาของวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนทัว่ ไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ในวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ประจ�ำทุกปีการศึกษา
นับได้ว่า นายอาสา เม่นแย้ม เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางลําใย ฉลองนิติติ์กุล

อายุ ๗๒ ปี
ชาวอ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เป็นผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา อุทศิ ตนทาํ งานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธา
และยึดมั่น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้
ประกอบด้วยเมตตา กายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางาน ได้ประกอบสัมมาอาชีวะ
ปฏิบัติธรรมถืออุโบสถศีลเป็นประจํา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ได้มอบทุนการ
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ศึกษาและบริจาคปัจจัยให้กับสถานพยาบาลและวัดต่าง ๆ เช่น บริจาคทรัพย์ให้แก่สถานศึกษา เช่น
โรงเรียนบ้านหนองคุย จังหวัดระยอง โรงเรียนบ้านเขาสํารอง จังหวัดระยอง โรงเรียนวัดเขาวงกต
จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนวัดสุขไพรวัน จังหวัดระยอง บริจาคทรัพย์โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกองดิน จังหวัดระยอง วัดหนองคุย จังหวัดระยอง วัดสุขไพรวัน
จังหวัดระยอง วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี วัดคลองปูน จังหวัด ระยอง และวัดพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ นางลําใย
ฉลองนิติติ์กุล ได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้สนับสนุนการจัด อุปกรณ์การศึกษาและปรับปรุงห้องเรียนพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้สนับสนุนด้านโสตทัศน์และอุปกรณ์การศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้สนับสนุนการปรับปรุงห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้อุปถัมภ์ตั้งกองทุนพัฒนาบัณฑิต
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ อุปถัมภ์อุปกรณ์การศึกษาและเพิ่ม
กองทุนพัฒนาศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ และได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้ความอุปถัมภ์กิจการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นางลําใย ฉลองนิติติ์กุล เป็นผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การ
ยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

