ประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำ�ปี ๒๕๖๑
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร

อายุ ๗๔ ปี
สําเร็จการศึกษา Ph.D.(Foreign Language Research & Education) University of
Minnesota USA, M.A. (English) University of Missouri USA,
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ประกาศนียบัตรทางการทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (British Council
จัดที่ Edinburgh),
ประกาศนียบัตรทางการสร้างและวิเคราะห์ข้อทดสอบ (British  จัดที่ Council
  National Foundation for Educational Research in England and Wales, Slough,
Berkshire)
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตน ทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดํารง
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ตําแหน่งเป็น ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการบริหาร สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน
ภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุวุฒยาจารย์ประจําสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการพิจารณาผลงาน
วิชาการของอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติเซ็นต์เทเรซา กรรมการสภาวิทยาลัยนานาชาติเซ็นต์เทเรซ่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการสภา วิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
ปรึกษากองบรรณาธิการวารสารวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี สถาบั น ภาษาจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา กรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการอาจารย์ มหาวิทยาลัย
และสถาบันอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากมาย สรุปได้ดังนี้ อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๐๙-๒๕๑๑) ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา ๔ สังกัดสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (๑ ตุลาคม ๒๕๑๘) โอนมาสังกัดสถาบันภาษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์
(๓ เมษายน ๒๕๒๑) อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการศูนย์พฒ
ั นาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ - กันยายน ๒๕๕๙) ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖)
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า ภาคงานสอนภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ สั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๓๙ - ๒๕๔๓) เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ ให้กับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยของรัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่านได้สง่ เสริมและสนับสนุน
กิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์พิเศษสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมประจําสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พิจารณากฎระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ตําราและการบริหารงานในด้านต่างๆ
เพื่อขับเคลื่อนสถาบันภาษาให้เป็นไปตาม เป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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นับได้ว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร เป็นผู้ทําประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม

อายุ ๗๒ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  ปริญญาเอก (ประชากรและการพัฒนา) NiDA
รองศาศตราจารย์ประจ�ำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์หลักสูตรประจ�ำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์วิทยาลัยกองทัพบก
รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ชาวแขวงคลองต้นเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนานมีประสบการณ์ในการท�ำวิจยั เรือ่ งต่างๆ
ทางด้านประชากรสังคมและสุขภาพอนามัย จัดการอบรมระดับชาติและนานาชาติเรือ่ งการติดตาม
ประเมินผลโครงการประชากร สุขภาพอนามัย และเอชไอวี/เอดส์
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ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  
คะนึงสุขเกษม ได้ท�ำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยบริจาคเงิน จ�ำนวน ๑๒ ล้านบาท (สิบสอง
ล้านบาทถ้วน) เพือ่ สร้างกุฏเิ จ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทศิ อีกทัง้ เป็นผูใ้ ห้การอุปถัมภ์สนับสนุน
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม เป็นบุคคลผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์

สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี B.A. สาขา Business English
Assumption University ประเทศไทย
ระดับปริญญาโท M.A. TESL (Teaching English as a Second Language)
University of Central Missouri, USA
ระดับปริญญาเอก Ph.D. สาขา TESOL (Teaching English to Speakers of other
Languages) University of Exeter, UK
ด�ำรงต�ำแหน่ง อุปนายกสมาคม ครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ
อุทิศตนทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง
เป็นอุปนายกสมาคม ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย เป็นผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากมาย อาทิเช่น เป็นผู้อํานวยการ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ รองหัวหน้าสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์
พิเศษบัณฑิตวิทยาลัยสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการผู้พิจารณาบทความ
วารสาร วารสาร NIDA Journal of Language and Communication คณะภาษาและการสื่อสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วารสาร LEARN สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งาน
วิจยั และผลงานทางวิชาการ เรือ่ ง Exploring Psychology in Language Learning and Teaching
(book review), NIDA Journal of Language and Communication, Vol 7., p. 170-172. (in
TCI Tier 1) , Thai University Academics' Challenges of Writing for Publication in English.
, Theory and Practice in Language Studies (in Scimago Index, Quartile 2), April 2016
เป็นต้น ผลงานด้านตํารา Phothongsunan, S. (2014), Intermediate to Advanced English
for Hotel Business (Revised Edition), Bangkok, Assumption University Press. (Passed
the evaluation for academic title application), Phothongsunan, S. (2013). แหล่งการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Sources of English Language Learning), Chapter 13 in Foundations
and Methodologies of English Language Instruction, Bangkok, Sukhothai Thammadhirat
University Press, 2013.,Phothongsunan, S. (2012), งานบริการวิชาการ อาทิ เช่น โครงการ
อบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ Communicative Language Teaching
แก่ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ โครงการสอนภาษาอังกฤษตํารวจ สน.บางเสาธงและ สน. บางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นต้น
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรยี พ์ งศ์
โพธิท์ องสุนนั ท์ ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการ งานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์
สอนภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต MCU 003, MCU 004, MCU 005,
MCU 006 เป็นคณะกรรมการผู้ออกข้อสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษ MCU-GET เป็นกรรมการประ
จําสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น กรรมการจัดทําคูม่ อื หลักสูตรภาษา
อังกฤษสําหรับนิสิตต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
นับได้ว่า  รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์ เป็นผู้ทําประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ

อายุ ๔๔ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (รัฐศาสตร์)
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นผูอ้ �ำนวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์
ประจ�ำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
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รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรสาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของ กองพุทธศาสนศึกษา ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ อาจารย์ประจ�ำโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศรีษะเกษ อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ท่านบ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ  
พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  
ภาวนาอย่างสมำ�่ เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทศิ ก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพือ่
บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ต่อการศึกษา  การปฏิบัติตามหลักธรรม การ
เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตาม
หลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ นื่   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ ส่วนตัวและ
ชีวิตการท�ำงาน
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา
เคณาภูมิ ได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้วยดีเสมอ
มา  เช่น เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย   
นับได้ว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์

อายุ  ๗๓  ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต กศ.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ข้าราชการบ�ำนาญ
ชาวต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นบุคคลผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่าง
ยิง่ แก่สงั คม ประเทศชาติ  พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย  ์ มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธ
ศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ  พัฒนาตนตามหลักศีล  สมาธิและปัญญา อุทิศ
ก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ต่อการศึกษา  
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
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ด้วยดีตลอดมา  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและ
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบ
ด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิด
เห็นของผูอ้ นื่ และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ น่ื ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ
ส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น ข้าราชการบ�ำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการสภาวิทยาเขตเชียงใหม่  ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้  ด้านการปกครองที่
ส�ำคัญ พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๘ ป็นผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนาฯ คณะศึกษาสตร์  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๑ เป็นผูอ้ �ำนวยการศูนย์ฝกึ อบรมและพัฒนาคุณภาพงาน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๓ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๕ เป็นหัวหน้าภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่   ด้วยผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์และคุณความดีเป็นทีป่ รากฏจึงท�ำให้ได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ
มากมาย เช่น  ได้รับปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รศ. นิโลบล  
นิ่มกิ่งรัตน์  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น  พ.ศ. ๒๕๕๗
– ปัจจุบันเป็นกรรมการสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ ในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ  
นับได้วา่ รองศาสตราจารย์ นิโลบล นิม่ กิง่ รัตน์ เป็นบุคคลผูไ้ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์

อายุ  ๖๗  ปี
ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาโท  ปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล
  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา  Fellow in CVT, Brompton Hospital, UK FICS, FRCST
ชาวจังหวัดขอนแก่น
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เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ ท�ำคุณประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง   ปจั จุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นอาจารย์พิเศษ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประสบการณ์และ
ผลงานมากมาย สรุปได้ดังนี้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์  อดีตรับราชการเป็น
แพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นอาจารย์ประจ�ำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ในนามพรรคเพื่อไทย ล�ำดับดับที่ ๕๐ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสมัยแรก ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้
สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ล�ำดับที่ ๔๓ ด้านพระพุทธศาสนา  ได้
ดูแลพระอริยสงฆ์   เช่น หลวงปู่หล้า  เขมปตฺโต  วัดบรรพคีรี (ภูจ้อก้อ) อ�ำเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร  และหลวงปู่เขียน  ิตสีโล  (วัดป่ารังสีปาสิวัน จังหวัดกาฬสินธุ์ ) ถวายการรักษาเมื่อ
อาพาธจนมรณภาพ เป็นเวลา ๑๐ ปี, ได้ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างเจดีย์หลวงปู่หล้า
เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ�ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร,  ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ในการ
วางระบบประปาของวัดหลวงปูเ่ ขียน ฐิตสีโล วัดป่ารังสีปาลิวนั ต�ำบลบ้านโพน อ�ำเภอค�ำม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์,   ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ในการปูพื้นรอบโบสถ์ (สิม) วัดป่าแสงอรุณ  ต�ำบลพระลับ อ�ำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,   บริจาคทรัพย์ในการจัดท�ำใบเสมาวัดหลวงปู่เขียน ฐิตสีโล
วัดป่ารังสีปาลิวนั ต�ำบลบ้านโพน อ�ำเภอค�ำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ,์ จัดตัง้ กองทุนหลวงปูห่ ล้า เขมปตฺโต
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) ให้กับศูนย์หัวใจสิริกิติ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, และร่วมบริจาคทองให้กับพระธรรมวิสุทธิมงคล  (หลวงตา
มหาบัว าณสมฺปนฺโน) วัดป่าบ้านตาด อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยผลงาน
เป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏจึงท�ำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณมากมาย เช่น ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตขอนแก่ น
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของ
มหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ประสานงานในการจัดหางบประมาณเพื่อสร้างอาคารหอฉัน
พระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) จนได้งบประมาณเพือ่ ก่อสร้างอาคารดังกล่าว จ�ำนวน ๒ ชัน้   ใน
มูลค่าการก่อสร้าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ร่วมกับ ดร.เยาวนิตย์  เพียงเกษ  ปัจจุบันได้ด�ำเนินการ
ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยชั้น ๑ เป็นที่ฉนั ภัตตาหาร/รับประทานอาหารของนิสติ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าทีต่ ลอดถึงผูม้ าติดต่อประสานงาน ชั้น ๒ เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ ที่มีความสวยงามและ
ทันสมัยมาก และเป็นผูม้ สี ว่ นร่วมสนับสนุนการปรับปรุงห้องประชุมของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เช่น ระบบเครื่องเสียง, แอร์ เป็นต้น
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นับได้ว่า รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์   เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญ
หิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิญชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง

อายุ ๕๓ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา เปรียญธรรม ๙ ประโยค พธ.บ.(ปรัชญา) ม.มจร.
M.A. (Philosophy) Madras Christian Collage, Madras, India
Ph.D (Philosophy) Banaras Hindu University, Varanasi, India
ชาวจังหวัดเชียงใหม่
เป็นผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน   มีประสบการณ์ในการท�ำงานด้าน
พระพุทธศาสนามหายาน กระบวนวิชาพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก   ตรรกศาสตร์ชั้นสูง
ปัญหาปรัชญาอินเดีย
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  
แก้วสุฟอง ได้ท�ำคุณประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยเป็นผูแ้ ปลหนังสือฉบับสากล Guidance and Insight
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From the Buddha (The Common Buddhist Text : CBT) จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
เจ้าหน้าที่ประจ�ำโครงการหลักสูตรมหาบัณฑิตนานาชาติ โดยเดินทางไปสอบนิสิตจากศรีลังกา
รุน่ แรกทีป่ ระเทศศรีลงั กา และเดินทางไปซือ้ หนังสือเข้าห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยจากประเทศอินเดีย
เกียรติคุณที่ได้รับคือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รายวิชาปรัชญาวิทยาศาสตร์ ปรัชญาหลังนวยุค
ตรรกศาสตร์สญ
ั ลักษณ์ในระดับปริญญาโท และพระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผลในระดับ
ปริญญาเอก ทัง้ นีย้ งั เป็นกรรมการทีป่ รึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ กรรมการวิพากษ์และเป็นกรรมการสอบ
ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง  เป็นบุคคลผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร

อายุ ๖๗   ปี
ส�ำเร็จการศึกษา   
ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ด้านการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา
วิทยากรกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการผู้ตรวจประเมิน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชาวแขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ
อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้ตรวจประเมิน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยากรกลาง สํานักงานคณะ
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กรรมการการอุดมศึกษา มีประสบการณ์และผลงาน พอสรุปได้ดังนี้ ด้านเกี่ยวกับประสบการณ์
ทํางาน  พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๙ อาจารย์ประจําวิชาการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, การพยากรณ์การ
ขาย, การจัดการขาย แผนกวิชาการตลาด วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑  
หัวหน้าสํานักงานฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ หัวหน้าสํานักงานผู้
อํานวยการ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองงาน
วิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๕ หัวหน้าภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๖ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๘ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๖ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและบริการ
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและ
ฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๔๕ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐ รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๕๔ รองอธิการบดี (ด้านวางแผนและพัฒนา มทร.ธัญบุรี) พ.ศ. ๒๕๕๔ รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้านสังคมและการศึกษา   เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรม
๕ส เทคนิคการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส เป็นวิทยากรบรรยาย ISO 900 for Education เป็น
วิทยากรบรรยายเรือ่ งการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร
บรรยาย Total Quality Management (TQM)   เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเพิ่มผลผลิต
(Productivity) เป็นวิทยากรการจัดทําแผนกลยุทธ เป็นวิทยากรอบรมวิทยากรในโครงการอบรม
พัฒนาผู้มีศักยภาพเพื่อประกอบธุรกิจขนาดย่อม เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมพัฒนาผู้มี
ศักยภาพเพื่อประกอบธุรกิจขนาดย่อม เป็นวิทยากรด้านการจัดการ, มนุษยสัมพันธ์, การตลาด,
ระบบคุณภาพ ให้กับหน่วยงานของภาค ธุรกิจและเอกชน เช่น บริษัทไบโอฟล์, ธนาคารเอเซีย จํา
กัด, โรบินสัน, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, โรงพยาบาลปิยะเวท, ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, องค์การค้าของคุรุสภา, บริษัทสหวิริยา จํากัด, บริษัทอินเตอร์
คอนติเนนตอลโฮเต็ลส จํากัดฯลฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษด้านจิตวิทยากับงานโรงแรมของ OHAP
โรงแรมโอเรียนเต็ล เป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้าน ธุรกิจ ของสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี Project Manager ของโครงการพัฒนานักลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม ของ
ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคใต้ (พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๒) ผู้อํานวยการโครงการจัดฝึกอบรมทางด้าน
ธุรกิจ ให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา (พ.ศ.๒๕๓๙๒๕๔๒) ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒) ที่ปรึกษากิจกรรม ฉัส
และ ISO ๙๐๐๐ องค์การค้าของคุรสุ ภา (๒๕๓๘-๒๕๔๒) เลขาธิการสมาคมส่งเสริมควบคุมคุณภาพ
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แห่งประเทศไทย ผู้ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยประยุกต์ระบบ ISO ๙๕๐๐ ของ
สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล ได้รับเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ของสํานักงาน
ข้าราชการ ก.พ. คณะกรรมการจัดงาน Symposium on TQM-Best Practice in Thailand ครั้ง
ที่ ๒-๑๐ ผู้ประสานงานการจัดทํา SAR และ SSR ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล กรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล จ.อุดรธานี ที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพของ
บริษัท PP Packaging จํากัด คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร จัดโดยทบวงมหาวิทยาลัย ประธานคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกด้านอาชีวศึกษา
ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คณะทํางานเพือ่ ศึกษาดัชนี/
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรม
การจัดทําหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผู้ทรง
คุณวุฒิในการตรวจประเมินภายนอกของ สมศ. ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  คณะ
อนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  วิทยากรพีเ่ ลีย้ งโครงการ
EDUCT – ทีป่ รึกษาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูค่ วามเป็นเลิศ  ผูป้ ระเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(TQA) ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ คณะกรรมการจัดงาน TQM Symposium แห่งประเทศไทย  
กรรมการบริหารงานคุณภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการวิทยากร
การประเมินคุณภาพภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ประธานคณะกรรมการจัดทํา PMQA ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้รับ
ผิดชอบงาน OA และงาน ก.พ.ร. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร  ี กรรมการด้าน ตัดสิน
วิธีการดําเนินงานที่เป็น Good Practice ของกระทรวงสาธารณสุข วิทยากรด้าน QA ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี  
พรรณวิเชียร เป็นวิทยากรด้านการประกันคุณภาพให้คณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของคณะสังคมศาสตร์ และ
เป็นประธานในคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรวจ
ประเมิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่เป็นประจ�ำหลายครั้ง
นับได้ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
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ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิญชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพันธ์ กุลวินิจฉัย

อายุ ๖๙   ปี
ส�ำเร็จการศึกษา นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ม.ศ. ๕ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร, B.A. (Bali), MA. (A.I.&A.S.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ชาวแขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ
อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งผู้
เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่านมี
ประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ ดังนี้ (๑) ก่อนเกษียณเป็นอาจารย์ประจ�ำ สังกัดภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ รับผิดชอบบรรยายในสาขาวิชาภาษาไทย มีผลงานวิชาการประเภทหนังสือ ได้แก่
เทศกาลพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา, พิณสามสาย ฯลฯ ประเภทเอกสารประกอบการสอน ได้แก่
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แต่งแปลบาลีเบือ้ งต้น ประเภทงานวิจยั ได้แก่ การวิเคราะห์ความเชือ่ เรือ่ งคุณค่าของสุภาษิตพระร่วง
ทีม่ ตี อ่ สังคมไทย (๒) หลังเกษียณเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญประจ�ำสาขาวิชาภาษาไทย และได้รบั เชิญให้บรรยาย
รายวิชาภาษาบาลี หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) (๓) ผลงานด้านบทความ บทกวี มี
ผลงานพิมพ์เผยแพร่เป็นประจ�ำในนิตยสารพุทธจักรในนามปากกา ตรีศูลเพชร (๔) ด้านการแต่ง
เพลงธรรมะ มีผลงานแต่งและขับร้องเพลงธรรมะเกี่ยวกับวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาหลาย
บทเพลง, เป็นผู้ให้การสนับสนุนการท�ำเพลงชุด “โครงการพระธรรมน�ำเพลงมหาจุฬาฯ กับสุนทรา
ภรณ์” และร่วมขับร้องเพลง พุทธานุภาพ (๕) เป็นเจ้าของผลงานเพลง “มาร์ช มหาจุฬาร�ำลึก”ได้
ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา น�ำคณะศรัทธาจากกรุงเทพมหานครมาร่วมท�ำบุญถวายภัตตาหารเพล
ณ อาคารหอฉัน มจร อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา ตามโอกาสต่าง ๆ อยู่เป็นประจ�ำ  
นับได้ว่า ผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัย เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็น
อเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิญชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรญา ทองอุ่น

อายุ ๕๙ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ปริญญาตรี (การเลขานุการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท  (การบริหารธุรกิจการ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ชาวจังหวัดนครปฐม
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ   บ�ำเพ็ญประโยชน์
อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ  พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  มีศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ  พัฒนาตนตามหลักศีล  สมาธิและปัญญา อุทิศ
ก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ต่อการศึกษา  
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ด้วยดีตลอดมา  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและ
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ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบ
ด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิด
เห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้าน
ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน  ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจ�ำ มีประสบการณ์และผลงาน พอสรุป
ได้ดังนี้  พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์   พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรนิ ทร์  พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์คณะวิทยาการจัดการ รายวิชาที่สอน คือ  วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์     วิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ   วิชาการจัดการแรงงานสัมพันธ์ มีผลงานวิจัย เช่น ปี ๒๕๕๔ ท�ำวิจัยเรื่อง
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม  
ปี ๒๕๕๕ น�ำเสนอบทความวิจยั เรือ่ งการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของโปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) งานประชุมวิชาการระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๖ น�ำเสนอบทความวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โปรแกรม
วิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) งานประชุมวิชาการระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครัง้ ที่ ๕  ปี ๒๕๕๗  น�ำเสนอบทความวิจยั เรือ่ งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาด
ทางอารมณ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม งานประชุมวิชาการระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๖  ปี
๒๕๕๘ น�ำเสนอบทความวิจัยเรื่องการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม งานประชุมวิชาการระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้ง
ที่ ๗  มีเอกสารและต�ำรา ๒ เล่ม คือ  ๑. เอกสารประกอบการสอนวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ   ๒.
ต�ำราวิชา มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา
ศรีทวารวดี  ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ วรญา  ทองอุน่ ได้สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยให้ความ
อุปถัมภ์กจิ กรรมและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น  อาจารย์พเิ ศษ วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธปัญญา
ศรีทวารวดี  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรมเสริมหลักสูตร
นับได้วา่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ วรญา ทองอุน่   เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิญชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายแพทย์บุญยงค์ พฤฒิธาดา

อายุ ๗๑ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา เตรียมอุดมศึกษา สวนกุหลาบ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) และแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๑)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาต่อที่ Lutheran  Hospital  MD.U.S.
College of  medicine  and  dentistry  of  new  jersey  ทางด้านอายุรกรรม ได้
American  Board  of  Intermal  Medicine
กรรมการวัดไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ชาวจังหวัดลพบุรี
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เป็นบุคคลผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่าง
ยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ มีศรัทธาและเชื่อมั่นใน
พระพุทธศาสนา เชื่อในผลบุญและบาป เชื่อว่าเป็นเพราะบุญกุศลที่ท�ำไว้  จึงท�ำให้เกิดมาเป็นบุคคล
ที่โชคดี  มีพ่อแม่ญาติพี่น้องให้อนาคต  ความรัก ความห่วงใย มีคู่ครองอยู่เคียงข้าง มีลูกให้ความสุข
มีวัด หลวงพ่อ หลวงพี่ เป็นที่พึ่งทางใจ มีสังคมที่มีไมตรีจิต นายแพทย์บุญยงค์ พฤฒิธาดา มี
ประวัตกิ ารท�ำงาน-ท�ำบุญ และการสนับสนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา  พอสรุปได้ดงั นี้ ด้านเกีย่ วกับ
พระพุทธศาสนาและสังคม ค.ศ. 1977 เป็น  Employee  Health  Phycical  ที่  North  West  
Hospitla Baltimore Naryland  ค.ศ. 1978-2012  เปิดคลินิกส่วนทางด้านอายุรกรรมที่  5356
Reisterstown Rd, Baltimore Naryland ค.ศ. 1999-2012 ได้เปิดบริการฟรีคลินิกแก่พระสงฆ์
และประชาชนทัว่ ไป ทีว่ ดั ไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และวัดธรรมประทีป  โดยให้ค�ำปรึกษา ตรวจร่างกาย
และแจกยาหรือเขียนใบสั่งยา  โดยไม่คิดมูลค่า ค.ศ. 2013-ปัจจุบัน  ตรวจรักษาพระสงฆ์วัดไทย
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี รวมทัง้ ครูภาคฤดูรอ้ น ทีม่ าจากเมืองไทย กรรมการวัด และคนไทยอืน่ ๆ  ทีต่ อ้ งการ
ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ และได้รว่ มงานและบริจาคทุนทรัพย์ให้กบั สมาคมไทยต่าง ๆ ช่วย
เหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยธรรมชาติในประเทศไทย ค.ศ. 2017 เป็น
เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ได้ปลีกเวลาจาก
คลินกิ ไปร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ดารารัตน์ ทีว่ ดั ไทย ดี.ซี. เพือ่ ถวายพร้อมกันทัว่ โลก ใน
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และ ค.ศ. 2018 จองเป็นเจ้าภาพร่วม  กฐิน
วัดธรรมประทีป ด้านการศึกษาและด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นวิทยากรเขียนบทความทาง
การแพทย์ น�ำการรักษาสุขภาพ การป้องกันโรคต่าง ๆ พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สูจิบัตร
งานกุศล ทางสมาคมชมรมไทย  เพื่อเป็นวิทยาทาน  เป็นผู้ร่วมมือกับสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา  
ในโครงการ Medical  Mission  โดยส่งยาจ�ำนวนมากไปเมืองไทย แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ด้อย
โอกาส   ด้วยคุณความดีเป็นที่ปรากฏท�ำให้ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ เช่น ค.ศ.2004
ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ค.ศ. 2009 ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นายแพทย์บญ
ุ ยงค์ พฤฒิธาดา  
ได้สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยให้ความอุปถัมภ์กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น เป็นผู้ให้การต้อนรับและอุปถัมภ์ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวที่ไปเยือน ณ วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
นามกรรมการวัดไทย ในวอชิงตัน ดี.ซี.  
นับได้ว่า นายแพทย์บุญยงค์ พฤฒิธาดา เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิญชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายแพทย์อรุณ สวนศิลป์พงศ์

อายุ ๖๘ ปี
แพทย์ที่ปรึกษา ส�ำนักงานประกันสังคม ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรรมการวัดไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นบุคคลผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่าง
ยิง่ แก่สงั คม ประเทศชาติ  พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย  ์ มศี รัทธาในพระพุทธศาสนา  
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
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เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมมีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ้ นื่ และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ นื่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ ส่วนตัว
และชีวิตการท�ำงาน ด้านเกี่ยวกับสังคม นายแพทย์อรุณ สวนศิลป์พงศ์ เป็นแพทย์ที่ปรึกษา  
ส�ำนักงานประกันสังคม ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแพทย์ที่ปรึกษา ในคณะกรรมการแพทย์ของ
หน่วยงานจราจร มลรัฐแมร์รี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาคมแพทย์
ไทย กรุงเทพฯ และสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา ให้การปรึกษา ในคณะกรรมการแพทย์
ของหน่วยงานจราจร มลรัฐแมร์รแี่ ลนด์ ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา บริจาคเงินร่วมกับนางสุมนา
สวนศิลป์พงศ์ งานฝังลูกนิมิตเอก วัดชัยมงคลวนาราม เมือง ogden Utah ๑๐,๐๐๐ ดอลล่าร์
บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. ๓,๐๐๐ ดอลล่าร์ บริจาคเงิน
กฐินพระราชทาน วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย ๑,๐๐๐ ดอลล่าร์ เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินงานวันเกิด
พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รัฐแมรี่แลนด์ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ ดอลล่าร์
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายแพทย์อรุณ สวนศิลป์พงศ์
ได้สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยให้ความอุปถัมภ์กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น เป็นผู้ให้การต้อนรับและอุปถัมภ์ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวที่ไปเยือน ณ วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
นามกรรมการวัดไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และบริจาคอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับภรรยา เป็น
จ�ำนวน ๔,๐๐๐ ดอลลาร์ (สี่พันเหรียญ)
นับได้ว่า นายแพทย์อรุณ สวนศิลป์พงศ์  เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิญชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

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

พลเอก ดร.รุจ กสิวุฒิ

อายุ ๕๙ ปี
สําเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวง กลาโหม ตุลาการศาลทหารสูงสุดกรุงเทพฯ
ที่ปรึกษาแม่ทัพภาค ๔
เป็นผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทํางานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัด
กระทรวง กลาโหม ตุลาการศาลทหารสูงสุดกรุงเทพฯ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาค ๔ อนุกรรมการพัฒนา
ระบบการบริหาร เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (ขสมก.) อนุกรรมการส่งเสริมให้มีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (ขสมก.) กรรมการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินพนักงานองค์กรจาก
สหกรณ์ต่างๆ (ขสมก.) ในอดีตเคย เป็นผู้อํานวยการกองข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อัตรา
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พ.อ.(พิเศษ) รองผู้อํานวยการสํานักงาน สนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อัตรา พ.อ.(พิเศษ)
รองหัวหน้าสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.ต.) รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (อัตรา พล.ท.) เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษา
อังกฤษได้ดี ทํางานด้านส่งกําลังบํารุงให้กบั กองทัพบก ด้านพลังงานและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาแม่ทัพภาค ๔ ด้านเศรษฐกิจพิเศษ ทํางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และ ทํางานด้านการให้ขา่ วให้กบั กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รพั ระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประจําปี ๒๕๖๐
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พลเอกรุจ กสิวุฒิ ได้เป็น
อาจารย์ พิเศษหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ อีกทั้งได้ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเสมอมา
นับได้ว่า พลเอกรุจ กสิวุฒิ ได้บําเพ็ญตนให้เป็นหิตานุทิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ
สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ

อายุ ๖๓ ปี
  ส�ำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง  
ข้าราชการบ�ำนาญ
ชาวแขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นข้าราชการบ�ำนาญ ท่านบ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธ
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนา
อย่างสม�ำ่ เสมอ  พัฒนาตนตามหลักศีล  สมาธิและปัญญา อุทศิ ก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพือ่ บ�ำเพ็ญ
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ประโยชน์แก่สังคม  ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ต่อการศึกษา  การปฏิบัติตามหลักธรรม การเผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา  ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลัก
กฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีจติ สาธารณะ เป็นผูป้ ระกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจี
กรรมและเมตตามโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์
อันดีกับผู้อื่น   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
เสนาธิการประจ�ำรัฐมนตรีกลาโหม เจ้ากรมการเงินกลาโหม หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการปลัดกระทรวง
กลาโหม ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงบประมาณกลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม จเรทหารทัว่ ไป สมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติและ บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างและซ่อมแซมศาสนสถาน และบ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์และ
คุณความดีเป็นที่ปรากฏจึงท�ำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ  เช่น ได้รับเครื่องราชมหาปรมาภรณ์ช้าง
เผือก มหาวชิรมงกุฎ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พลเอก ภูดิศ  ทัตติยโชติ ได้
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้วยดีเสมอมา   
นับได้ว่า  พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ  เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓   พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

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

พลโทปชัญญ์ ตุลยานนท์

อายุ ๖๒ ปี  
ส�ำเร็จการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ชาวจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่ง ทหารราชองครักษ์พิเศษ  ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้  ร่วมบุญกับมูลนิธิ
โพธิวณ
ั ณาถวายทุนการศึกษาพระนิสติ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ  ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน เป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิโพธิวัณณาในการถวาย
ภัตตาหารและน�ำ้ ดืม่ แด่พระสงฆ์ วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธโสธรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นประจ�ำทุกปี ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.  ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบนั ร่วมบุญถวายภัตตาหารและนำ�้ ดืม่ แด่พระวิปสั สนา
จารย์ คณาจารย์ พระนิสิตในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจ�ำปี คณะพุทธศาสตร์ คณะ
ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ร่วมบุญถวายภัตาหารและน�้ำดื่มแด่พระสงฆ์ ในงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจ�ำทุกปี ด้านเกี่ยวกับสังคม ได้รับโล่เกียรติคุณผู้บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ด้านพระพุทธศาสนา “คนดีศรีพุทธศาสตร์” ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากคณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พลโทปชัญญ์ ตุลยานนท์ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เป็นผู้อุปถัมภ์ผ้าไตรจีวรในงาน
พิธีประสาทปริญญาประจ�ำปี เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านถวายภัตตาหารและน�้ำปานะพระภิกษุสงฆ์ที่มา
ปฏิบัติธรรม, เป็นผู้บริจาคสมทบทุนการก่อสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อุปถัมภ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะพุทธศาสตร์
นับได้ว่า พลโทปชัญญ์ ตุลยานนท์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

158

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

พลอากาศตรีสนอง กัลปนาท

อายุ ๖๑ ปี  
ส�ำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๘
โรงเรียนนายนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๕
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๓๗
โรงเรียนเสนาธิการทหาร รุ้นที่ ๔๔
เลขานุการประจ�ำคณะกรรมธิการ การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชาวแขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั   ิ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่าง
ยิง่ แก่สงั คม ประเทศชาติ  พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย  ์ มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธ
ศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ  พัฒนาตนตามหลักศีล  สมาธิและปัญญา อุทิศ
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ก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ต่อการศึกษา  
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ด้วยดีตลอดมา  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและ
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบ
ด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิด
เห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้าน
ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง   เลขานุการประจ�ำคณะกรรมาธิการ การ
คมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   พลอากาศตรีสนอง กัลปนาท   มีประสบการณ์และผลงานสรุป
ได้ดงั นี้ ทหารคนสนิทเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ
จึงท�ำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ เช่น  เป็นบุคคลดีเด่นของกรมข่าวทหารอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๙ และ
เป็นผู้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดีเด่น ฝูงบิน ๒๐๖ วัฒนานคร
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พลอากาศตรีสนอง กัลปนาท   
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา  
นับได้ว่า พลอากาศตรีสนอง กัลปนาท เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้
ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

พลตรีเดชอุดม นิชรัตน์

อายุ ๕๘ ปี
สําเร็จการศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพ ฯ
โรงเรียนเตรียมทหาร (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๐)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ ๓๑)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๗๒
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖
ค่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก   มณฑลทหารบกที่ ๒๖  บุรีรัมย์
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตน ทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ดํารง
ต�ำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ ๒๖ ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ๑) ผู้
บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ ๔ กรอมทหารราบที่ ๘  ๒) ผู้บังคับกองพันทหารราบ
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ที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓  ๓) เสนาธิการกรมทหารราบที่ 4  ๔) รองผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ ๑๓  
๕) รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑  ๖) ผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  ๗) ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ด้านเกี่ยวกับสังคม ๑) การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประดิษฐาน ณ ค่าย สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อําเภอ
เมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึง คุณงามความดีของ
พระองค์ท่านที่มีต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ๒) การจัดระเบียบสังคม ชุมชน โดยเฉพาะการทําพื้นที่ของรัฐที่
ถูกบุกรุกโดยนายทุน และราษฎรที่บุกรุก สามารถนําพื้นที่กลับคืนมาได้จํานวน ๔๕,๔๐๐ ไร่ เพื่อ
น�ำมาใช้ประโยชน์ของราชการต่อไป ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ โครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่าย
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก มณฑลทหารบกที่ ๒๖ โดยให้สนองงาน พระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในอันที่จะสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ลงใน
หมู่บ้านให้มากที่สุดโดยได้ดําเนินการสร้างให้พลทหารกองประจําการที่จะปลดประจําการได้ศึกษา
เรียนรู้การ ปลูกพืชผักสวนครัวที่ถูกวิธี ใช้เมล็ดพันธุ์พืชโดยได้รับเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์
พืชจักรเพ็ญศิริ จักรพันธ์ และพระองค์ท่านได้เสด็จมาทอดพระเนตรและให้กําลังใจเมื่อ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาใน
ทุกโอกาส โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา เรือ่ งธรณีสงฆ์ การนําพาประชาชนร่วมกันทํานุบาํ รุงพระพุทธ
ศาสนา ร่วมงานประเพณีตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นในทุกโอกาส ระดมทุนในการจัดการหาเครื่อง
มือแพทย์ เพื่อใช้ในตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พลตรีเดชอุดม นิชรัตน์ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของ มหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ๑) เป็นกรรมการอํานวยการ
โครงการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐาน ๒) เป็นกรรมการอํานวยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์วทิ ยาลัยสงฆ์
บุรีรัมย์ ๓) เป็นคณะกรรมการดําเนินการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดบุรีรัมย์และขยาย
พื้นที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๔) เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า พลตรีเดชอุดม นิชรัตน์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุทิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนก ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์

อายุ ๕๖ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓๒
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาสันสฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองอธิบดีกรมการศาสนา
ชาวแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เป็นผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีประสบการณ์ในการท�ำงานเป็น
นักวิชาการศาสนานิติกร ๖ - ๗ว ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิติการเลขานุการกรมผู้อ�ำนวยการกอง
ศาสนูปถัมภ์ ด�ำรงต�ำแหน่งปัจจุบันเป็นรองอธิบดีกรมการศาสนา ท่านได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
ส�ำคัญ ๆ อาทิ การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ HRD : e-learning ชุดหลักสูตร
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ด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่หลักสูตร การมุ่งอนาคตและการควบคุมงาน
รุ่นที่ ๓ หลักสูตรการด�ำเนินการทางวินัย รุ่นที่ ๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่
๒๕ หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส-๑) รุ่น ๘๕ การได้ไปดูงาน
(ทีส่ �ำคัญ ๆ) The Training program “Digital Public Sector for Sustainable Development”
การปฏิบตั งิ านพิเศษ การจัดท�ำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเมืองปลอดภัย อุน่ ใจทุก
ครอบครัว ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับการไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีการติด
ตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่มหานคร การจัดท�ำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวง
วัฒนธรรม และส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การจัดท�ำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนถูกกล่าวหาท�ำความผิด ระหว่างกรมการ
ศาสนาและศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง การจัดท�ำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
“ราชธรรม ราชทัณฑ์) เรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรกรมราชทัณฑ์
ระหว่าง ๘ องค์กร กับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม การจัดท�ำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วม
มือการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเผยแพร่หลักธรรมค�ำสอนทางศาสนาสู่ชุมชนท้องถิ่น
ระหว่างกรมการศาสนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมการบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย สมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดท�ำ (ร่าง) ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วย
กองทุนส�ำหรับผูเ้ ดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์ จัดท�ำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
แห่งประเทศไทย เรือ่ ง เงือ่ นไขการลงทะเบียบผูท้ ปี่ ระสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์ จัดท�ำ (ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง มาตรการคุม้ ครองผูท้ ปี่ ระสงค์จะ
เดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์ จัดท�ำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย        
เรือ่ ง เงือ่ นไขการเช่าทีพ่ กั ส�ำหรับผูไ้ ปประกอบพิธฮี จั ย์ การจัดท�ำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดกิจกรรมการสวดมนต์บ�ำบัดแบบไทยสู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน ระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการศาสนา และส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การจัดท�ำ 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ “สร้างความสุขสู่เยาวชนไทย”
ระหว่างกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเครือสหพัฒน์ การจัดท�ำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการตั้งศูนย์อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนีย
สถาน ๔ ต�ำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล จัดท�ำ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับ
ที่ ๓) ด้วยคุณความดีเป็นที่ปรากฏท�ำให้ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ เช่น เป็นข้าราชการ
ตัวอย่างกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพลเรือนดี
เด่นประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม  เกียรติบัตรผู้ให้การ
สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธพี ระราชทานเพลิง พระศพสมเด็จพระพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ส�ำนักพระราชวัง ข้าราชการผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
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ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�ำนักงาน ก.พ. รางวัล “เกียรติภูมินิติโดม” รุ่น ๒๕๔๐
(ภาคบัณฑิต) สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายเกรียงศักดิ์  บุญประสิทธิ์
เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่
การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่
อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล

อายุ ๕๗ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.), กรมการฝึกหัดครู กระทรวง
ศึกษาธิการ
พุทธศาสตรบัณฑิต (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
M.A. (Sociology), University of Mysore
เลขานุการ กรมการศาสนา
ชาวกรุงเทพมหานคร
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เป็นผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน  ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการ
กรมการศาสนา  นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล   มีประสบการณ์การท�ำงาน เจริญก้าวหน้าตามล�ำดับ
ดังนี้   พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๕   เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๔-๖, กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ต่างประเทศ,
ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗ นักวิชาการ
วัฒนธรรม, ส�ำนักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๑
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลาม, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
ผูอ้ �ำนวยการหออัครศิลปิน (นักวิชาการวัฒนธรรม ๘ว.) ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายทางวัฒนธรรม ๓ และผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
ตรวจและส่งเสริมการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์  ส�ำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ผูอ้ �ำนวยการกลุม่ ศาสนสัมพันธ์ตา่ งประเทศ ส�ำนักงาน
เลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ นักวิชาการศาสนาระดับ
เชี่ยวชาญ (เฉพาะด้านการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม) หน่วยงานขึ้นตรงอธิบดีกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล บ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ พัฒนา
ตนตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญา และเอาใจใส่ต่อการศึกษาด้วยดี
ตลอดมา มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ ส่วนตัวและชีวติ การท�ำงาน ประเทศชาติ  พระพุทธศาสนา
การปฏิบัติตามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้ายการให้ความอุปถัมภ์ ยึด
มัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและ
ตามหลักกฎหมาย  มีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
มีผลงานวิชาการเกีย่ วกับหนังสือ งานแปลและบทความ เช่น  หนังสือ “ศาสนาในอาเซียน”  หนังสือ
“ความเชื่อศาสนา คุณธรรม จริยธรรมอาเซียน” หนังสือ “ธรรมเนียมปฏิบัติทางศาสนา (ฉบับ
การ์ตนู )”  หนังสือคูม่ อื ปฏิบตั งิ านโครงการของกรมการศาสนา งานแปลเอกสารเกีย่ วกับกิจการและ
ภารกิจของกรมการศาสนา บทความเชิงวิชาการเกี่ยวกับศาสนา และศาสนสัมพันธ์, วารสาร
สายตรงศาสนา, กรมการศาสนา  
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล  
เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่ นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล  เป็นบุคคลทีไ่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

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

นายสมเกียรติ ธงศรี

อายุ ๕๗ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ชาวกรุงเทพมหานคร
เป็นผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีประสบการณ์ในการท�ำงานเป็น
ศึกษาธิการอ�ำเภอท่าม่วง,อ�ำเภอพนมทวน,อ�ำเภอด่านมะขามเตี้ยและกิ่งอ�ำเภอนายูง,เจ้าหน้าที่
บริหารการศึกษา ๘ (ผูต้ รวจราชการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา), รักษาการผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี, ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี, ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, ผู้ตรวจราชการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และปัจจุบัน
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ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผลงานดีเด่น คือเป็นคณะ
กรรมการอ�ำนวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปรินายก,เป็นคณะกรรมการอ�ำนวยการและเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธี
โครงการจัดสร้างพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล พระพุทธรูปประจ�ำ
พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถเนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ, แผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔, แผน
อุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ภายใต้ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
๔๙/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นายสมเกียรติ ธงศรี บ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอย่าง
สมำ�่ เสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทศิ ก�ำลังกายและก�ำลังปัญญา และเอาใจใส่ตอ่
การศึกษาด้วยดีตลอดมา มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและ
เมตตามโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้
อืน่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ ส่วนตัวและชีวติ การท�ำงาน ประเทศชาติ  
พระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้ายการให้
ความอุปถัมภ์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย  มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสมเกียรติ ธงศรี เป็นผู้
ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่ นายสมเกียรติ ธงศรี เป็นบุคคลทีไ่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

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

ดร.นงลักษณ์ สวานนท์

อายุ ๗๐ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา วท.บ. (ฟิสิกส์)
M.A.(X-rays Crystallography), M.A.(Medical Physics), M.A.(Nuclear Physics)
Ph.D.(Solid State Physics)
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เป็นอุบาสิกาผู้ใฝ่
ศึกษาและปฏิบัติธรรมในส�ำนักต่างๆ จนมีประสบการณ์ตรง และเขียนงานด้านพระพุทธศาสนา
หลายเล่ม เช่น บุญกิรยิ าวัตถุธรรมสูก่ ารพ้นทุกข์ การเข้าถึงพุทธธรรม ดร.นงลักษณ์ สวานนท์ บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ   พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์   มีศรัทธา
มั่นคงในพระพุทธศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ  พัฒนาตนตามหลักศีล  สมาธิ
และปัญญา อุทศิ ก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพือ่ บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม  ประเทศชาติ  และเอาใจ
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ใส่ตอ่ การศึกษา  การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตาม
หลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้าน
เมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน และบ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ให้การอุปถัมภ์บ�ำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่อง  ถวายความอุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุสามเณร  มีประสบการณ์ในการท�ำงาน เช่น เป็น
นักฟิสิกส์ อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ นักวิจัย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๑๐ ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นกรรมการโครงการพลังงาน
นิวเคลียร์ สถาบันวิจยั พลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีป่ รึกษาหนังสือข่าวสารพลังงาน ทีป่ รึกษา
หนังสือวารสารพลังงาน ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ยกกรรมสิทธิบ์ ้านและที่ดนิ ของตนถวายวัด
เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เริ่มปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่วัดโสมนัสวิหาร และปฏิบัติ
ธรรมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน หลายส�ำนักด้วยกัน เช่น วัดอนาลโยทิพยาราม อ�ำเภอเมือง จังหวัด
พะเยา วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.นงลักษณ์  สวานนท์ เป็น
ผูใ้ ห้การอุปถัมภ์สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา เป็นศิษย์เก่า
เรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ ได้รับวุฒิบัตรพุทธศาสตร์ จากมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมอภิธรรม
โชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นับได้ว่า ดร.นงลักษณ์ สวานนท์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.วราวุธ ตีระนันท์

อายุ  ๖๓ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต Ph.D.(Social Sciences)
เป็นที่ปรึกษาประจ�ำกรรมการการเลือกตั้ง
ชาวแขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
เป็นผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั เป็นทีป่ รึกษาประจ�ำกรรมการการเลือกตัง้
(นายบุญส่ง  น้อยโสภณ) ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประธานปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วน
งานและภารกิจของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตัง้ อนุกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ การรับรอง
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และส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์การเอกชน ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุกรรมการ
วินจิ ฉัยค�ำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ กรรมการยุทธศาสตร์
ด้านกิจการการมีส่วนร่วม ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการพิจารณามาตรการและ
ข้อเสนอในการพัฒนารูปแบบวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เหมาะสม และการชดเชยให้ผู้มาลง
คะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งโดยรัฐ ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกสมาคมพ่อค้าไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต ๒ กระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์
พิเศษประจ�ำโครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่ สถาบันรัชต์ภาคย์ ที่ปรึกษารอง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รองผูอ้ �ำนวยการฝ่ายบริหาร โครงการ
พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ กรรมการสงเคราห์สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชน จังหวัดปทุมธานี ประธานสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค ประธานสมาคม
รัฐธรรมนูญเพือ่ สังคมไทย ผูป้ ระนีประนอมประจ�ำศาลแขวงสมุทรปราการ  ผูป้ ระนีประนอมประจ�ำ
ศาลอาญา รัชดาภิเษกในอดีตเคยปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลืองานในหลายแห่งประกอบด้วย นัก
วิชาการ ประจ�ำกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา อนุกรรมการพัฒนาทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย   อนุกรรมาธิการเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ สาขาสื่อสารโทรคมนาคม วุฒิสภา
เลขานุการประจ�ำคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม
วุฒิสภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและ
โทรคมนาคม วุฒิสภา ประธานคณะท�ำงานหาแนวทางวางหลักเกณฑ์ วิธีการ ประสานและติดต่อ
แหล่งเงิน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ที่ปรึกษาประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือแห่งชาติ อีกทั้งได้รับการยกย่องจาก
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ กล่าวคือ ได้รับรางวัล ASIA PACIFIC AWARDS 1993 ด้านการบริหาร
จัดการ ได้รับรางวัล PRESIDENT AWARDS 1994 ด้านการบริหารจัดการ ได้รับรางวัล AFTA
PRIZE 1996 ด้านการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ได้รับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญู ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวพอร์ต สหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัล “พระกินรี” และได้รับ
เลือกเป็น บุคคลตัวอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ประจ�ำปี ๒๕๕๖
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.วราวุธ  ตีระนันทน์ ได้
เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มและ
ประสานงานในการด�ำเนินงานจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กับ ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ พร้อมทัง้ สนับสนุนให้บคุ ลากรผูเ้ ข้าฝึกอบรมของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเป็นประจ�ำทุกปี อีกทั้งได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเสมอมา
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นับได้ว่า ดร.วราวุธ ตีระนันท์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญตนหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

ดร.กฤษฎา ดิษบรรจง

อายุ ๕๕ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อัยการผู้เชี่ยวชาญ ประจ�ำส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ชาวแขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร
เป็นผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั เป็นอัยการผูเ้ ชีย่ วชาญ ประจ�ำส�ำนักงาน
อัยการพิเศษฝ่ายอนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด โดยในอดีตเคยปฏิบัติหน้าที่และช่วย
เหลืองานในหลายแห่งประกอบด้วย นักวิชาการสรรพากร ๓ ส�ำนักงานสรรพากร เขตสัมพันธวงศ์
นิตกิ ร ๓ – ๖ กรมบังคับคดี อัยการประจ�ำกอง ส�ำนักงานอัยการสูงสุด อัยการประจ�ำกรม ส�ำนักงาน
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อัยการสูงสุด อัยการจังหวัดประจ�ำกรม ส�ำนักงานอัยการสูงสุด อัยการจังหวัดประจ�ำส�ำนักงาน
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย อัยการจังหวัดประจ�ำส�ำนักงานอัยการสูงสุด
อนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
อาจารย์บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง อาจารย์
บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.กฤษฎา  ดิษบรรจง ได้
เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย และ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกทั้งได้
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเสมอมา
นับได้ว่า ดร.กฤษฎา ดิษบรรจง เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญตนหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

ดร.นิภา สุพิชญางกูร

อายุ ๖๓ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  (การบริหารการพัฒนาองค์การ)
กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงโม่ศิลาทองนครสวรรค์ จ�ำกัด
ชาวต�ำบลปากน�้ำโท  อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง   ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั โรงโม่ศลิ าทองนครสวรรค์ จ�ำกัด เป็นกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั
หินอ่อนทอง จ�ำกัด เป็นเจ้าของร้านสถานทีจ่ �ำหน่ายสินค้าโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดา ร้านจิตรลดา ดอยค�ำ ภูฟ้า ภัทรพัฒน์ สินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ขนมสุธาสินี สินค้า
ของดีจงั หวัดนครสวรรค์ ร้านนิภา เป็นประธานกลุม่ หัตถกรรมจักสานผักตบชวา วัดศรีอทุ มุ พร เป็น
เลขานุการกลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนพ่อบ้านแม่บ้านต�ำบลหนองกระโดน เป็นเหรัญญิกกกลุ่มสุธาสินี
ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดงั นี้ ด้านเกีย่ วกับสังคม เป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอ
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เมืองนครสวรรค์ เป็นสมาชิกตลอดชีพสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงนครสวรรค์ เป็นรองประธาน
กรรมการศาลเจ้าพ่อเก้าเลีย้ ว เป็นผูก้ อ่ ตัง้ ร้านนิภาเป็นสถานทีจ่ �ำหน่ายสินค้าโครงการหลวง โครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ร้านจิตรลดา ดอยค�ำ ภูฟ้า ภัทรพัฒน์ สินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ขนมสุธาสินี และสินค้าของดีจงั หวัดนครสวรรค์ เป็นสมาชิกวุฒอิ าสาธนาคารสมอง เป็นรองประธาน
กรรมการหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
(OTOP) ระดับอ�ำเภอ เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเลขานุการกลุ่ม
หัตถกรรมหินอ่อนพ่อบ้านแม่บา้ นต�ำบลหนองกระโดน ด้านเกีย่ วกับประเทศชาติ เป็นสมาชิกสามัญ
ตลอดชีพของสภากาชาดไทย เป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสมาชิกตลอดชีพ
สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็น
คณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ เป็นกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรี
แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประธานกลุ่มหัตถกรรมจักสาน
ผักตบชวาวัดศรีอุทุมพร ด้วยคุณงามความดีที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ท�ำให้ได้รับยกย่องประกาศ
เกียรติคุณ เช่น  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ชื่อ จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จาก
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ จากส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ได้รบั พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชัน้ ที่ ๓ จากสภากาชาดไทย ได้รบั พระราชทาน
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ จากสภากาชาดไทย ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร ผู้ท�ำคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา จากกระทรวงวัฒนธรรม
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.นิภา สุพชิ ญากูร ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นกรรมการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นผูถ้ วายทุนการศึกษาให้กบั นิสติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านภัตตาหาร
และเครื่องดื่มในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็น
ผู้บริจาคปัจจัยให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
นับได้วา่ ดร.นิภา สุพชิ ญากูร เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

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

ดร.ภาส ภาสสัทธา

อายุ ๖๕ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เป็นผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช.
(พลเอกบุณยวัจน์ เครือหงษ์) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะมาตรการ
และกลไก ในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ กรรมการพิจารณา
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วินจิ ฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการข้าราชการตรวจ
เงินแผ่นดิน กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โดยในอดีตเคยเป็นคณะท�ำงานที่ปรึกษาด้าน
วิชาการ รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑ (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย) อนุกรรมาธิการวิสามัญด้านการ
ตรวจสอบ วุฒิสภา อนุกรรมาธิการวิสามัญด้านจริยธรรม วุฒิสภา วิทยากรบรรยาย ส�ำนักงาน
ป.ป.ช.  อาจารย์พิเศษ ส�ำนักพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  อาจารย์สอนเสริม มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเขียนต�ำราวิชาการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ อาจารย์
พิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย วิชารัฐธรรมนูญ วิชาการเมือง
การปกครองในปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จันทบุรี วิชาอาญา ๒ อดีต
อาจารย์พเิ ศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา วิชารัฐธรรมนูญ วิชากฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน และได้รับโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) อีกทั้ง
ได้รับเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นหนึ่ง จากส�ำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.ภาส  ภาสสัทธา ได้
เป็นวิทยากรให้ความรูด้ า้ นกฎหมายในโครงการอบรมความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผูร้ เิ ริม่ และประสานงานในการด�ำเนินงานจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการจัดท�ำหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
อีกทั้งเป็นคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือในการรณรงค์การป้องกันการทุจริตระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นับได้ว่า ดร.ภาส ภาสสัทธา ได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

ดร. อรชร ไกรจักร

อายุ ๕๕ ปี
สําเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา (พธ.ด.)
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
เกียรติบัตรเหรียญทอง Mini M.B.A. in Marketing Kho0 - Khaeng Business School
ประกาศนียบัตรสาขาพระไตรปิฎกศึกษา รุน่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัย
ชาวต�ำบลบางเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศ ตนทํางาน เพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดํารง
ตําแหน่ง เป็น (๑) อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (๒) อาจารย์ทปี่ รึกษานิสติ ประจําห้องเรียน นิสติ มหาบัณฑิต สาขา
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วิชาพระพุทธศาสนา  (๓) อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชานิสติ ปริญญาโท “พระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่” “ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางพระพุทธศาสนา” และ “วิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา มีประสบการณ์
และผลงาน สรุปได้ดงั นี้ ๑) เกียรติบตั ร ผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ค่า ประจ�ำปี ๒๕๕๙ เรือ่ ง “การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทาง อารมณ์ของวิชาชีพพยาบาลหลักการและตัวแบบเชิงพุทธ” มหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒) ๒๕๕๙ รางวัลตาราอวร์ด รางวัลสําหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วย “หัวใจ
โพธิสตั ว์” จากเสถียร ธรรมสถาน ๓) ๒๕๕๙ บุคคลดีเด่นในขบวนการสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
๔) ๒๕๔๔ ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ๕) ๒๕๔๔-๒๕๔๕ กรรมการบริหาร
งานดีเด่น สมาคมการบริหารงานบุคคล สมุทรปราการ ๕) ๒๕๓๒ ผู้ปกครองดีเด่น โรงเรียนนวมิ
นทร์ทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ๖) ๒๕๓๑ คุณแม่ดีเด่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สมุทรปราการ ๗) ๒๕๒๗-๒๕๒๘ พนักงานดีเด่น โรงพยาบาลสําโรงการแพทย์ ด้านเกี่ยวกับสังคม
บุคคลดีเด่นในขบวนการสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็นนักสหกรณ์
ดีเด่นด้านการจัดการและคุณธรรม จริยธรรม ภาคตะวันออก ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รางวัล
ตาราอวร์ด รางวัลสําหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วย “หัวใจโพธิสตั ว์” จากเสถียรธรรมสถาน เกียรติคณ
ุ
ที่ได้รับ ประกาศเกียรติคุณวิทยากรนักวิจัยแม่ไก่ ประจําปี ๒๕๖๐ สํานักงานวิจัยแห่งชาติ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดร. อรชร ไกรจักร ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงาน ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์พิเศษ ติดต่อ ๔ ปี เป็น
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ภาคพิเศษ  เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา พระนิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ ๑๐ จํานวน ๒ รูป มอบทุนการ
ศึกษา แม่ชีระดับปริญญาโท ถวายทุนสอบวิชาภาษาบาลี พระนิสิต แม่ชีจํานวน ๕ รูป ด้านเป็นผู้
อุปถัมภ์ค่าเดินทางพระสงฆ์ในการเดินทางมาศึกษา ตามสมควร บริจาคเงินสนับสนุนมนกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยติดต่อกัน ๔ ปี
นับได้ว่า ดร. อรชร ไกรจักร เป็นบุคคลผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร สุภาพรรณ เพิ่มพูล

อายุ ๕๔ ปี
สําเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชาวต�ำบลไทรม้า อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศ ตนทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ดํารงตําแหน่ง เป็นอาจารย์พิเศษคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
ผู้ไกล่เกลี่ยประจําศาลยุติธรรม เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน มีประสบการณ์และผลงาน สรุป
ได้ ดังนี้   ๑. เป็นจิตอาสาไกล่เกลี่ยคดีความของสํานักงานศาลยุติธรรม ๑๕ ปี ๒. เป็นผู้พิพากษา
สมทบศาลเด็กและเยาวชน ๒ สมัย ๔ ปี ๓. เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน ๒ สมัย ๔ ปี
ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นสมาชิกสโมสรไลอ้อน และทํานุบํารุงเพื่อพระพุทธศาสนา ด้านเกี่ยวกับ
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ประเทศชาติ  สมาชิกวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ช่วยเหลือกิจการทหาร ด้านเกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนา  เป็นผู้ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาของสมาพันธ์ชาวพุทธ  เป็นผู้อุปถัมภ์พระสงฆ์ตามวัด
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เกียรติคุณที่ได้รับ ๑.รางวัลเสาอโศกผู้ทําคุณประโยชน์ จากหน่วยงานมูลนิธิ
๕ ธันวามหาราช ปี ๒๕๖๐ ๒.รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อคณะพุทธศาสตร์ จากหน่วยงานคณะ
พุทธศาสตร์ มจร  ๓. รางวัลผูท้ าํ คุณประโยชน์ตอ่ สมาคมผูส้ อื่ ข่าวหนังสือพิมพ์ จากหน่วยงานสมาคม
ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล เป็นผู้
บริจาคทุนให้กับนิสิตปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เป็นประธานฝ่ายสวัสดิการอาหารหาทุนใน
การจัดงานวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย ตัง้ แต่ ปี ๒๕๕๔-ปัจจุบนั   เป็นผูช้ ว่ ยหาทุนให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ในการจัดปฏิบัติธรรมแต่ละปี เป็นผู้นําการจัดการต้อนรับแขกต่างประเทศของบัณฑิตวิทยาลัย ใน
การจัดงานวิชาการ และงาน และงานวิสาขบูชาโลก เป็นผู้แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในการประกัน
คุณภาพงานของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้นําจัดหาทุนให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานรับน้องทุกปี ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก   เป็นผูแ้ นะนําแนะแนวให้รนุ่ น้องและเพือ่ น ๆ ทีย่ งั ไม่จบการศึกษาเพือ่
หาแนวทางการ เรียนให้จบ เป็นผูช้ ว่ ยประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นผูด้ แู ลด้านการจัดอาหาร และน�ำ้ ปานะ ให้พระสงฆ์ ทัง้ ผูบ้ ริหารและพระนิสติ ทีบ่ ณ
ั ฑิต วิทยาลัย
เป็นประจํา เป็นผู้ช่วยประสานงานกับศิษย์เก่าทุกรุ่นให้บัณฑิตวิทยาลัย เวลาจัดงานของบัณฑิต
วิทยาลัย ๒.๑๐ ช่วยงานและถวายอาหาร นำ�้ ปานะแก่นสิ ติ ทีม่ ารับปริญญาทุกปี เป็นผูบ้ ริจาคทรัพย์
ตามกําลังแก่บัณฑิตวิทยาลัย และงานในกิจการของ มจร ทุกครั้ง  เป็นอาจารย์พิเศษสอนปริญญา
ตรี โท ถวายทุนการศึกษาแก่พระนิสิตระดับปริญญาเอกกับบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้อุปถัมภ์พระสงฆ์
ทั้งใน มจร บริจาคปัจจัยสําหรับทํานุบํารุงให้กับ มจร เช่น อาหาร น�้ำปานะ บนหอฉัน และกิจการ
ของ มจร ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล เป็นบุคคลผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุทิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนก ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางสาวเยาวพา ภัทรธีรนนท์

อายุ ๖๒ ปี
สําเร็จการศึกษา  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต NIDA
ข้าราชการบ�ำนาญ กระทรวงสาธารณสุข
ชาวจังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ  พัฒนา
ตนตามหลักศีล   สมาธิและปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  
ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ตอ่ การศึกษา  การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทาง
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ที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตา
มโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ ส่วนตัวและชีวติ การท�ำงาน และบ�ำเพ็ญหิตา
นุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง มีความเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการประเมินความเสี่ยงและการจัดระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ปัจจุบันดํารงตํา
แหน่ง เป็นข้าราชการบ�ำนาญ มีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ ดังนี้ เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป รพ.ชุมชน/รพ.ศูนย์ล�ำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล�ำพูน ด้านเกี่ยวกับสังคมและการศึกษา เป็นวิทยากรศีล ๕ เลขานุการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมข้าราชการสาธารณสุข ด้านเกีย่ วกับประเทศชาติ เป็นคณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินความโปร่งใสตรวจสอบได้ภาคราชการ (ITA) ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา วิทยากรสอน
ศีล ๕ วิทยากรด้านการพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม ด้วยคุณความดีเป็นทีป่ รากฏท�ำให้ได้รบั การยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณ เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ Outstanding
Women In Buddhism Awards 2016 in Honor of The United Nations International
Women’s Day Hualien, Taiwan March 8, 2016
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นางสาวเยาวพา ภัทรธีรนนท์
เป็นอาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน  
วิทยากรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙
จ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
นับได้วา่ นางสาวเยาวพา ภัทรธีรนนท์ เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บาํ เพ็ญหิตานุทติ ประโยชน์แก่สงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนก ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสุนีย์ สุขเสรี

อายุ  ๘๖  ปี
ผู้อุปถัมภ์กิจการคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา
ชาวแขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั   ิ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่าง
ยิง่ แก่สงั คม ประเทศชาติ  พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย  ์ มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธ
ศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ  พัฒนาตนตามหลักศีล  สมาธิและปัญญา อุทิศ
ก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ต่อการศึกษา  
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ด้วยดีตลอดมา  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและ
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ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบ
ด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิด
เห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้าน
ชีวติ ส่วนตัวและชีวติ การท�ำงาน และเป็นผูใ้ ห้การอุปถัมภ์บ�ำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อ
เนื่อง โดยได้สร้างศาสนสถานที่ส�ำคัญไว้ในพระพุทธศาสนา   ถวายความอุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุ
สามเณร   ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสุนีย์ สุขเสรี ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐิน สามัคคี ณ
อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา และร่วมบริจาคเงิน
สร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
นับได้ว่า นางสุนีย์ สุขเสรี เป็นบุคคลผู้ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   จึงมี
มติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางสมบัติ แก้วบัณฑิตย์

อายุ ๘๓ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้านสังคมและพระพุทธศาสนา
กรรมการอุปถัมภ์มูลนิธิรวมน�้ำใจไทย-เวียดนามการกุศลหนองคาย
ชาวจังหวัดหนองคาย
เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ  พัฒนา
ตนตามหลักศีล   สมาธิและปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  
ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ตอ่ การศึกษา  การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทาง
ที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและ
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ประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตา
มโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ ส่วนตัวและชีวติ การท�ำงาน และบ�ำเพ็ญหิตา
นุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เช่น เป็นผู้ร่วมบริจาคเงิน
เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง ปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถานต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคาย เป็น
กรรมการอุปถัมภ์ มูลนิธริ วมนำ�้ ใจไทย-เวียดนามการกุศลหนองคาย เป็นนักสังคมสงเคราะห์แก่ชมุ ชน
ในเขตอ�ำเภอเมืองหนองคาย เป็นผู้ให้การสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดหนองคาย ด้วย
คุ ณ ความดี เ ป็ น ที่ ป รากฏท�ำให้ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งประกาศเกี ย รติ คุ ณ ได้ รั บ โล่ ร างวั ล “คนดี
ศรีหนองคาย” และ โล่รางวัล “แม่ดเี ด่น” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย  นางสมบัติ
แก้วบัณฑิตย์ ได้สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย ดังต่อไปนี้  ๑) เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ทอดถวายที่ มจร วิทยาเขตหนองคาย ๒) มอบ
ทุนการศึกษาแก่นิสิต มจร. วิทยาเขตหนองคาย นิสิตไทยจ�ำนวน ๑๐ ทุน นิสิตลาวจ�ำนวน ๑๐ ทุน
๓) เป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิวิปัสสนากัมมัฏฐานภายใน มจร วิทยาเขตหนองคาย จ�ำนวน ๑ หลัง ๔)
มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ๕) เป็นเจ้าภาพหลักโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นางสมบัติ แก้วบัณฑิตย์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ
ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางพรรณี ตั้งทวีวัฒนกุล

อายุ ๘๒ ปี
ประธานกรรมการบริษัท บัญชากิจ จํากัด
ประธานกรรมการบริษัทพรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จํากัด
ประธานกรรมการบริษัทปทุมโคลด์ รีไซเคิล จํากัด
ประธานกรรมการบริษัทพรรณี เอ็นจิเนียริ่งและซัพพลายส์ จํากัด
ประธานกรรมการบริษัทพรรณีเพาเวอร์ จํากัด
ชาวเขตสายไหม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ท่านเป็นผูม้ ศี รัทธาใน พระพุทธศาสนา อุทศิ ตนทํางานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธ
ศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ต้องชอบธรรม ตามหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธา
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และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้
ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและ เมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางาน ได้ประกอบสัมมาอาชีวะ
ปฏิบัติธรรมถืออุโบสถศีลเป็นประจํา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ได้มอบทุนการ
ศึกษาและบริจาคปัจจัยให้กับวัดต่างๆ มากมาย เช่น บริจาคทรัพย์สร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนวัด
สายไหม เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดสายไหม ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี บริจาค
ทรัพย์เป็นทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย ตําบล
สระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างหอสมุดให้กบั โรงเรียน
บ้านหนองฝ้าย ตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี บริจาคทรัพย์สร้างอาคาร
หอสมุดและโฉนดทีด่ นิ ให้กบั โรงเรียนวัดสายไหม บริจาคทรัพย์เป็นทุนการศึกษาให้กบั โรงเรียนหนอง
ฝ้าย ตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี บริจาคทรัพย์สร้างลานกีฬาให้กับโรง
เรียนฤทธิยะวรรณาลัย บริจาคทรัพย์เป็นทุนการศึกษาให้กบั เด็กเรียนดีแต่ยากจน และเด็กพิการ ณ
วัดสายไหม บริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี บริจาคทรัพย์เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียนวัดวังจิก บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดวังจิก จาก
ผลงานทีเ่ ป็นทีป่ รากฏ ทําให้ได้รบั เกียรติคณ
ุ ต่างๆ มากมาย คือ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รบั มอบโล่เกียรติคณ
ุ
จากนายอภิรกั ษ์ โกษะโยธิน ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รบั มอบโล่และใบประกาศ
เกียรติคุณ แม่ตัวอย่างจากกรุงเทพมหานครเนื่องใน “วันแม่” พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานเข็ม
รักษาดินแดนยิ่งชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานยศนายหมวดตรี สังกัดกองอํานวย
การอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินปู ถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รบั เครือ่ งราชชัน้ ตติยดิเรกคุณาภรณ์
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ นางพรรณี ตัง้ ทวี
วัฒนกุล ได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ให้กับภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์, พ.ศ.
๒๕๕๖ ได้สนับสนุนการจัดอุปกรณ์การศึกษาและปรับปรุงห้องเรียนพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้สนับสนุนด้านโสตทัศน์และอุปกรณ์การศึกษา คณะ
ครุศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้สนับสนุนการปรับปรุงห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้อุปถัมภ์ตั้งกองทุนพัฒนาบัณฑิต ภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อปุ ถัมภ์อปุ กรณ์การศึกษาและเพิม่ กองทุน
พัฒนาศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบันได้
อุปถัมภ์บริจาคปัจจัยร่วมงานประสาทปริญญา และส่งเสริมสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์กิจการงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
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นับได้วา่ นางพรรณี ตัง้ ทวีวฒ
ั นกุล เป็นผูท้ ไี่ ด้บาํ เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การ
ยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบ
เข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายสมพงษ์ รัตนสุมาวงษ์ (อาจารย์ซ้ง)

อายุ  ๘๒  ปี
นักบรรยายธรรม (สายอินเดีย)
ชาวแขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั   ิ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่าง
ยิง่ แก่สงั คม ประเทศชาติ  พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย  ์ มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธ
ศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ  พัฒนาตนตามหลักศีล  สมาธิและปัญญา อุทิศ
ก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ต่อการศึกษา  
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ด้วยดีตลอดมา  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและ
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ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบ
ด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิด
เห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้าน
ชีวติ ส่วนตัวและชีวติ การท�ำงาน และเป็นผูใ้ ห้การอุปถัมภ์บ�ำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อ
เนื่อง โดยได้สร้างศาสนสถานที่ส�ำคัญไว้ในพระพุทธศาสนา   ถวายความอุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุ
สามเณร  นายสมพงษ์  รัตนสุมาวงษ์  เป็นนักบรรยายธรรม(สายอินเดีย)   เปรียบเสมือนพระของ
ชาวบ้าน คือเป็นผู้ให้ธรรมะเบื้องต้นแก่ลูกศิษย์ เป็นผู้ชี้ทางสวรรค์ ปิดทางอบายให้กับเหล่าบรรดา
ลูกศิษย์ เป็นผู้ประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาในสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ใน
กลุ่มสุวรรณภูมิและกลุ่มประชาคมอาเซียน
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสมพงษ์   รัตนสุมาวงษ์  
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นายสมพงษ์ รัตนสุมาวงษ์ เป็นบุคคลผู้ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางสุชาดา แสงอิน

อายุ ๗๖ ปี
สําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) ราชภัฏสวนสุนันทา
ชาวปากน�้ำ  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา อุทิศตนทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธ
ศาสนา อย่างต่อเนือ่ ง ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ต้องชอบธรรม ตามหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธา
และยึดมั่น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้
ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางาน มีประสบการณ์ในการทํา
งาน คือ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๘ ทํางานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา และ
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๐ ได้เป็นผูบ้ ริหาร โรงเรียนอนุบาลสุวชิ า จังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกอบสัมมา
อาชีวะ ปฏิบตั ธิ รรมถืออุโบสถศีลเป็นประจํา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ได้มอบ
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ทุนการศึกษาและบริจาคปัจจัยให้กับวัดต่างๆ มากมาย เช่น บริจาคทรัพย์ให้แก่การสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ (อาคารมาตานุสรณ์) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร บริจาคทรัพย์ให้แก่วัด
บางปิง้ จังหวัดสมุทรปราการ บริจาคทรัพย์ให้แก่วดั สุคนั ธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ บริจาคทรัพย์
ให้แก่การปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดกลางวรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ บริจาคทรัพย์ให้แก่การ
สร้างศาลาสวดพระอภิธรรม (ศาลาห้าหน้ามุข) วัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรปราการ บริจาคทรัพย์ให้
แก่การสร้างห้องน�้ำวัดเกาะแก้วยานนาวา จังหวัดสุรินทร์ บริจาคทรัพย์ให้แก่การสร้างพระอุโบสถ
วัดป่าหนองนกกด จังหวัดสกลนคร บริจาคทรัพย์ให้แก่การสร้างพระอุโบสถกลางน�้ำ วัดหนองไหล
วนาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ บริจาคทรัพย์ให้แก่การสร้างพระอุโบสถ วัดพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ บริจาคทรัพย์ให้แก่การสร้างศาลาเทิดพระเกียรติฉลอง (ญสส.) พระชันษา ๑๐๐ ปี
วัดสิริกาญจนาราม (วิทยาลัยบาลีสงฆ์-เขาพุรางบน) จังหวัดกาญจนบุรี บริจาคทรัพย์สร้างห้อง
ประชุมConference (ห้องประชุมสุชาดา อาคารผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการ
บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรปราการ บริจาคทรัพย์ให้
แก่โรงเรียนวัดบางปิ้ง บริจาคทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษา ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
บริจาคทรัพย์ให้แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสุชาดา แสงอิน พ.ศ. ๒๕๕๕
ได้สนับสนุนอุปกรณ์ การศึกษา ให้กับภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้สนับสนุนการจัดอุปกรณ์ การศึกษาและปรับปรุงห้องเรียนพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ สนับสนุนด้านโสตทัศน์และอุปกรณ์การศึกษา คณะครุศาสตร์,
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้สนับสนุนการปรับปรุง ห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้อุปถัมภ์ตั้งกองทุนพัฒนาบัณฑิต ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อปุ ถัมภ์ อุปกรณ์การศึกษาและเพิม่ กองทุนพัฒนา
ศูนย์บณ
ั ฑิตศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบนั ได้อปุ ถัมภ์
บริจาคปัจจัยร่วมงานประสาทปริญญา และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ความ อุปถัมภ์กิจการงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่ นางสุชาดา แสงอิน เป็นผูท้ ไี่ ด้บาํ เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่อง
เชิดชู เกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็ม
เกียรติคณ
ุ ของ มหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสําเนียง หนูสิงห์

อายุ ๗๖ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชาวอ�ำเภอหมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
เป็นบุคคลผู้มีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ อุทิศ
ตนทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
และแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธา และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีจติ สาธารณะ เป็นผูป้ ระกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
และเมตตามโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ได้ประกอบ
สัมมาอาชีวะ ปฏิบตั ธิ รรมถืออุโบสถศีลเป็นประจํา บริจาคทรัพย์สร้างพระประธาน สร้างวิหาร และ
อุโบสถ บริจาคทรัพย์สร้างกุฏิสงฆ์ ณ มหาจุฬาอาศรม อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสําเนียง หนูสิงห์ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของ มหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้อปุ ถัมภ์อาหารและเครือ่ งดืม่
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอ้ น เป็นเจ้าภาพอาหารและเครือ่ งดืม่ งานทอดกฐินสามัคคี ประจําปี อุปถัมภ์อาหาร
และเครือ่ งดืม่ การปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน สนับสนุนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
มหาราชินี บริจาคทรัพย์สร้างสํานักงานและกุฏริ บั รองผูบ้ ริหาร ณ มหาจุฬาอาศรม จังหวัดนครราชสีมา
บริจาค ทรัพย์สร้างอาคาร ๙๒ ปีหลวงพ่อปัญญา อาคารหอประชุม มวก. และบริจาคทรัพย์งานพิธี
วางศิลาฤกษ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นับได้วา่ นางสําเนียง หนูสงิ ห์ เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บาํ เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติและ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมี
มติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางสละ แย้มยวน

อายุ  ๗๖  ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
ชาวต�ำบลล�ำไทร  อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ   บ�ำเพ็ญประโยชน์
อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ   พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์   มีศรัทธามั่นคงใน
พระพุทธศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนาอย่างสมำ�่ เสมอ  พัฒนาตนตามหลักศีล  สมาธิและปัญญา
อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ประเทศชาติ   และเอาใจใส่ต่อการ
ศึกษา  การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธ
ศาสนาด้วยดีตลอดมา  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำ
สอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มี
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ศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีจติ สาธารณะ เป็น
ผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้ง
ในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน และเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์บ�ำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่อง โดยได้สร้างศาสนสถานที่ส�ำคัญไว้ในพระพุทธศาสนา  ถวายความอุปถัมภ์บ�ำรุงพระ
ภิกษุสามเณร  
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสละ  แย้มยวน ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย   ด้วยดีเสมอมา เช่น   บริจาคถวายที่ดินสร้างอาคาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  จ�ำนวน  ๓ ไร่  ๓ งาน  ๙๙ ตารางวา  ซึ่งติดกับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา  
นับได้ว่า นางสละ แย้มยวน เป็นบุคคลผู้ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายพิชัย การช่าง

อายุ ๗๓ ปี
สําเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เจ้าของร้านอาหาร
ชาวตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ บําเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธ
ศาสนาอย่าง ต่อเนื่อง มีประสบการณ์ทํางาน คือ เป็นเจ้าของร้านอาหาร ทั้งในและต่างประเทศ มี
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ อุทิศตนทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่อง มีศรัทธา มั่นคงในพระพุทธศาสนา บําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
อย่างสม�่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทิศกําลังกายและปัญญาเพื่อบําเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และเอาใจใส่ต่อการศึกษา การปฏิบัติตามหลักธรรม การเผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม
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จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและหลักกฎหมาย
วัฒนธรรมและ ประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีจติ สาธารณะ เป็นผูป้ ระกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
และเมตตามโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดี
กับผู้อื่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมทั้งในด้านชีวิต ส่วนตัวและชีวิตการทํางาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายพิชัย การช่าง ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้อปุ ถัมภ์โครงการปฏิบตั ธิ รรม
ประจําปี ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
นับได้ว่า นายพิชัย การช่าง เป็นผู้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การ
ยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบ
เข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๒๖  เดือน กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางรัตนา เตชะสมบูรณากิจ

อายุ ๕๗ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ ๔
กรรมการบริษัทเปรมสวัสดิ์ (ทาลอน) ประเทศไทย จ�ำกัด
ชาวแขวงแสมด�ำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร
เป็นผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน  ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น กรรมการ
บริษัทเปรมสวัสดิ์ (ทาลอน) ประเทศไทย จ�ำกัด ท่านมีประสบการณ์ในการท�ำงานบริการสังคมและ
สาธารณะ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารงานกราบพระบรมศพ, ร่วมเป็นเจ้าอาหารงานถวายพระเพลิง,
เป็นเจ้าภาพอาหารเด็กพิการซ�ำ้ ซ้อน, เป็นเจ้าภาพอาหารบ้านพักคนชราบางแค, เป็นเจ้าภาพอาหาร
โรงพยาบาลสงฆ์ท�ำบุญกับโรงพยาบาลศิรริ าชเป็นประจ�ำ ร่วมถวายทองสร้างยอดฉัตรพุทธคยา และ
ร่วมท�ำบุญสร้างวัดทัว่ ๆ ไป  ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสังคม นางรัตนา  เตชะสมบูรณากิจ ได้ท�ำคุณประโยชน์
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ต่อสังคม คือบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี แต่ยากจนและร่วมสนับสนุน
หนังสือเรียนให้ห้องสมุดประชาชน โครงการปันความรู้, สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไอทีใน
โครงการไอทีเพื่อน้องสู่โลกกว้าง
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางรัตนา เตชะสมบูรณากิจ
ได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา ปรับปรุงห้องเรียนพุทธศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สนับสนุนด้านโสตทัศน์และอุปกรณ์การศึกษา สนับสนุนการ
ปรับปรุงห้องเรียนทุนการศึกษาและกิจกรรม  อุปถัมภ์ตงั้ กองทุนพัฒนาบัณฑิต ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา เพิ่มกองทุนพัฒนาศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ และอุปถัมภ์กิจการงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่ นางรัตนา เตชะสมบูรณากิจ เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บาํ เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางทัศนา ชูจิตรสกุล

อายุ ๗๓ ปี  
สําเร็จการศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านป่าคา หมู่ที่ ๕ ต�ำบลแคมป์สน อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถด้านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตน บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิง่ แก่สงั คม ประเทศชาติ  พระพุทธศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย  ์ มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอย่างสมำ�่ เสมอ  พัฒนา
ตนตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  
ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ตอ่ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่
ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและ
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ประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตา
มโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน ให้การอุปถัมภ์
บ�ำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถท�ำบายศรีต่าง ๆ ปัจจุบันเป็น
แม่บา้ นและทีป่ รึกษาผูใ้ หญ่บา้ นป่าคา หมูท่ ี่ ๕ ต�ำบลแคมป์สน อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ท�ำนา - ท�ำไร่ผสม - ปลูกป่า ได้ร่วมก่อสร้างสาธารณประโยชน์ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาทั่วไป เป็น
ผูน้ �ำไหว้พระสวดมนต์วดั บ้านป่าคา ต�ำบลแคมป์สน อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์มา ตลอดระยะ
เวลา ๑๐ กว่าปี จนถึงปัจจุบัน ตามล�ำดับ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ แคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์  
นางทัศนา ชูจิตรสกุล   ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น
เป็นผู้อุปถัมภ์บ�ำรุงและช่วยเหลือกิจกรรมของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมาตลอด ๒๕ ปี เป็น
ผู้ช่วยแม่ครัวท�ำอาหารถวายพระนิสิตที่มาปฏิบัติธรรมและพระธรรมทูตทุกรุ่น ๆ ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นางทัศนา ชูจิตรสกุล เป็นบุคคลผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายจักรทอง เบ้าจรรยา

อายุ  ๗๒  ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการประถมศึกษา
อาจารย์พิเศษ วิทยาเขตนครราชสีมา
ชาวต�ำบลหัวทะเล อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นบุคคลผูม้ คี วามรู  ้ ความสามารถ  มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม  ประเทศชาติ  และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น  อาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา     
ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากมาย  สรุปได้ดงั นี   ้ ดา้ นเกีย่ วกับสังคม เป็นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตร
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เกียรติคุณวิ่งการกุศล สะสมระยะทางเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ ครบ ๔๐๐
กิโลเมตร และ ๕๐๐ กิโลเมตร  ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็นผู้บริหารและครูสอนที่จังหวัดสระบุรี
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ (ท.ส.ป.ช.) ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
วิทยากร กอ.รมน. ภาค ๒  ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดย
การใส่บาตรในวันพระไม่มีเว้นตั้งแต่เริ่มรับราชการ สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิที่บ้านในห้องพระ
ทุกวัน ๆ ละ ๑ ชั่วโมง ไม่มีเว้น เกียรติคุณที่ได้รับ เช่น ได้รับเครื่องราชอิสราภรณ์สูงสุด
ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทช. เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา (รับราชการ
๒๕ ปี)  เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ จากหน่วยงานส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
นายจักรทอง เบ้าจรรยา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น
นิเทศการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ กรรมการพิจารณา
หลักสูตรและกรรมการปฐมนิเทศนิสติ ในการฝึกประสบการณ์ เป็นผูถ้ วายทุนการศึกษา เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์
เป็นผู้บริจาค  ถวายอุปถัมภ์และบริจาคเป็นประจ�ำ และเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ที่คณะครุศาสตร์หรือ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด
นับได้ว่า นายจักรทอง เบ้าจรรยา  เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ  และพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย  เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายวสันต์ สิงหราช

อายุ ๗๐ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ชาวต�ำบลแม่กลอง อ�ำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก บ้านแม่กลอง ต�ำบลแม่กลอง อ�ำเภออุ้มผาง  
จังหวัดตาก ท่านบ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์  มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา บ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ พัฒนา
ตนตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  
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ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ตอ่ การศึกษา  การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่
ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
มโนกรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน ได้รับมอบหมาย
เป็นไวยาวัจกร วัดมหาวันวิเวก เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นก�ำนันคนแรก ของต�ำบลแม่กลอง เป็นสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อ�ำเภออุ้มผางถึงปัจจุบัน จัดหาทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ในเขตโรงเรียนอ�ำเภออุม้ ผาง การจัดหาผ้าห่มมอบให้ประชาชนในเขตอ�ำเภออุม้ ผางประจ�ำ
ทุกปี เป็นประธานจัดหาทุนสร้างวัดและสร้างพระเจดีย์ของส�ำนักสงฆ์แกลอง ในเขตอ�ำเภออุ้มผาง
มอบสื่อการเรียนการสอน ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตากและบริจาคทรัพย์
เพื่อสร้างและซ่อมแซมศาสนสถานอย่างต่อเนื่อง และบ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ให้การอุปถัมภ์บ�ำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อ
เนือ่ ง โดยได้สร้างศาสนสถานทีส่ �ำคัญไว้ในพระพุทธศาสนาถวายความอุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุสามเณร
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายวสันต์ สิงหราช ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่ นายวสันต์ สิงหราช เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางประภา แสนโภชน์

อายุ  ๖๗  ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาและการแนะน�ำ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ข้าราชการบ�ำนาญ
ชาวต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ  มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็น
ข้าราชการบ�ำนาญ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ เป็นผูพ้ พิ ากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสุรินทร์   ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้   เป็นอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียน
เบ็ญจมมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี, เป็นอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัด
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ขอนแก่น  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  รวมอายุราชการ  ๓๖  ปี  ในขณะที่รับราชการ ได้ด�ำรง
ต�ำแหน่ง เป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์, นายกวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุรินทร์, ประธาน
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ และประธานมูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์  โดยด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นประธานศูนย์วปิ สั สนากรรมฐาน ดร.สิริ กรินชัย และ เป็นผูก้ อ่ ตัง้ มูลนิธวิ ปิ สั สนากรรมฐานสุรนิ ทร์  
ด้านเกี่ยวกับสังคมและพระพุทธศาสนา ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านพระพุทธศาสนา คุณธรรม
จริยธรรม  เช่น  ด�ำเนินการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ดร.สิริ กรินชัย จังหวัด
สุรนิ ทร์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า  ๒๑  ล้านบาท  ด�ำเนินการร่วมกับคณะสงฆ์จดั อบรม
วิปัสสนากรรมฐานแก่คณะสงฆ์ภาค ๑๐ - ๑๑  จ�ำนวน  ๔๑๒  รูป รวม ๔  รุ่น  และเป็นวิทยากร
หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา โดยการจัดปฏิบัติธรรมอย่างหลากหลาย ส�ำหรับเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป เป็นกรรมการอุปถัมภ์วัดศาลาลอยและให้การอุปถัมภ์วัดต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์
เป็นต้น เกียรติคุณที่ได้รับ ได้รับรางวัล “คนดี ศรีแผ่นดิน” สาขาส่งเสริมพระพุทธศาสนา โล่รางวัล
และเกียรติบัตร “ผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา” ระดับรัชตเกียรติคุณ จากสภาผู้แทนราษฎร
และ ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘  ประเภทแม่ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางประภา แสนโภชน์ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกรรมการจัดหาทุน
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมาโดยตลอด, เป็นกรรมการอุปถัมภ์มหาวิทยาลัย, สนับสนุนการจัดหา
หนังสือให้หอ้ งสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรนิ ทร์  อุปถัมภ์ภตั ตาหาร
น�้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต, อุปถัมภ์ทุนการศึกษา แก่นิสิตวิทยาเขตสุรินทร์
และ บริจาคเงินสมทบกิจกรรมของวิทยาเขตสุรินทร์
นับได้วา่ นางประภา แสนโภชน์ เป็นบุคคลผูบ้ �ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม  ประเทศ
ชาติ   พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่
การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
มอบเข็มเกียรติคุณ  เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายธนกฤต จุรีมาศ

อายุ ๗๒ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนพระธาตุพนม
ประธานกรรมการ บริษัท กิจเจริญชัยธุรกิจ คอนกรีต
กรรมการ หจก.จุรีภัณฑ์วัสดุ
รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครพนม
ชาวต�ำบลธาตุพนม อ�ำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ  
พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  
ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญา
เพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ต่อการศึกษา  การปฏิบัติตามหลักธรรม
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การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตาม
หลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ นื่
และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ นื่   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ ส่วนตัวและ
ชีวิตการท�ำงาน ให้การอุปถัมภ์บ�ำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างศาสนสถานที่ส�ำคัญไว้ใน
พระพุทธศาสนาถวายความอุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุสามเณร ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้
ดังนี้ เป็นประธานกรรมการ บริษัท กิจเจริญชัยธุรกิจ คอนกรีต และเป็นหุ้นส่วนกรรมการ
หจก.จุรีภัณฑ์วัสดุ ด้านเกี่ยวกับสังคมและการศึกษา เป็นรองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชนครพนม  ได้อปุ ถัมภ์บริจาคเครือ่ งมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล นอกจากนัน้
ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้อุปถัมภ์ทุน
การศึกษาแก่พระสงฆ์ทศี่ กึ ษาในระดับอุดมศึกษา และอุปถัมภ์พระสงฆ์อาพาธ พร้อมกับเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่าทุนการศึกษาพระภิกษุและสามเณร ได้บริจาคปัจจัยศาสนสถานวัดต่าง ๆ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายธนกฤต จุรีมาศ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้ถวายทุนการศึกษาแก่นสิ ติ
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรมของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้บริจาคสมทบทุน
การก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม นอกจากบริจาคแล้วยังชักชวนผูม้ จี ติ รศรัทธาบริจาค
สมทบทุนในการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์นครพนมด้วย
นับได้วา่ นายธนกฤต จุรมี าศ  เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็น
อเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑

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

นางสาวสุวิชา พูลเกษ

อายุ ๖๖ ปี
สําเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลสุวิชา
ชาวปากน�้ำ  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ
ท่านเป็นผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา อุทศิ ตนทํางานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และ พระพุทธ
ศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ต้องชอบธรรม ตามหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง
มีประสบการณ์ในการทํางาน คือ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๖ รับราชการที่ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย,
พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๗ ทํางานส่วนตัว บริหารกิจการโรงเรียนอนุบาลสุวิชา ตําแหน่งผู้จัดการ ปัจจุบัน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลสุวิชา เป็นผู้มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบ
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ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทํางาน ได้ประกอบสัมมาอาชีวะ ปฏิบัติธรรม
ถืออุโบสถศีลเป็นประจํา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ได้มอบทุนการศึกษาและ
บริจาคปัจจัยให้กับวัดต่าง ๆ มากมาย เช่น บริจาคทรัพย์ให้แก่สถานศึกษา เช่น โรงเรียนพระโขนง
พิทยาลัย, โรงเรียนวัดราชบพิธ, โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมุทรปราการ) บริจาคทรัพย์ให้กับ
ด้านสาธารณสุข เช่น สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี, สวางคนิวาส
โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บริจาคทรัพย์ให้วัดเทพศิรินทราวาส
วั ด มกุ ฏ คี รี วั น วั ด ช่ อ งกะพั ด (จั น ทบุ รี ) วั ด สิ ริ ก าญจนาราม (กาญจนบุ รี ) วั ด กลางวรวิ ห าร
วัดพระสมุทรเจดีย์  วัดชัยมงคล เป็นต้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวสุวิชา
พูลเกษ ได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ให้กับภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์,
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้สนับสนุนการจัดอุปกรณ์การศึกษาและปรับปรุงห้องเรียนพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้สนับสนุนด้านโสตทัศน์และอุปกรณ์การศึกษา
คณะครุศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้สนับสนุนการปรับปรุงห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้อุปถัมภ์ตั้งกองทุนพัฒนาบัณฑิต
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อุปถัมภ์อุปกรณ์การศึกษาและเพิ่ม
กองทุนพัฒนาศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๕๐ ปัจจุบัน ได้อุปถัมภ์บริจาคปัจจัยร่วมงานประสาทปริญญา และส่งเสริมสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์
กิจการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นางสาวสุวิชา พูลเกษ เป็นผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การ
ยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบ
เข็มเกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑

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

นางวรรณารัตน์ กลีบลัดดาวัลย์

อายุ ๖๕ ปี  
ส�ำเร็จการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว  บริษัท ไพศาลแกรนิต จ�ำกัด
ชาวแขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่ง ประธานบริษัทไพศาลแกรนิต จ�ำกัด ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ร่วมจัด
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร “อบรมพุทธบุตร” โรงเรียนไพศาลีพิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกับ
แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุลและคณะกรรมการ ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา อ�ำเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายบริหารและเป็นวิทยากรสอน
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กัมมัฏฐานแนวสติปัฏฐาน ๔ และสอบอบรมผู้ปฏิบัติ  เป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิโพธิวัณณา ในการ
ถวายภัตตาหารและน�้ำดื่มแด่พระสงฆ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน ร่วมบุญถวายภัตตาหารและน�้ำดื่มแด่
พระวิปัสสนาจารย์ คณาจารย์ พระนิสิตในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจ�ำปี คณะพุทธ
ศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นประจ�ำทุกปี ร่วมบุญถวายภัตตาหารและน�้ำดื่มแด่พระสงฆ์ ในงานพิธีประสาท
ปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจ�ำทุกปี   ด้วยผลงานเป็นที่
ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏท�ำให้ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ ได้รับโล่เกียรติคุณ
ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ด้านพระพุทธศาสนา “คนดีศรีพุทธศาสตร์” ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นางวรรณารัตน์  กลีบลัดดาวัลย์
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เป็นอุปถัมภ์ผ้าไตรในงาน
พิธีประสาทปริญญาประจ�ำปี เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านถวายภัตตาหารและน�้ำปานะพระภิกษุสงฆ์ที่มา
ปฏิบัติธรรม, เป็นผู้บริจาคสมทบทุนการก่อสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อุปถัมภ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะพุทธศาสตร์
นับได้ว่า นางวรรณารัตน์ กลีบลัดดาวัลย์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้
ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางณัฐสินี เทพไพสรรค์

อายุ ๖๕ ปี
ข้าราชการบ�ำนาญ กระทรวงสาธารณสุข
ชาวต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง สรุปผลงาน
ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ดังนี้ ๑) บริจาคทรัพย์ในการบูรณะพระอาราม วัดพิชยญาติการาม
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นเงินจ�ำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ๒) บริจาค
ทรัพย์ในการสมทบทุนสร้างศาลาทรงไทยวัดหนองทาระภู ต�ำบลบ้านเชียน อ�ำเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท เป็นเงินจ�ำนวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ๓) บริจาคทรัพย์ในการสมทบทุน
ซื้อที่ดินถวายวัดหนองทาระภู ต�ำบลบ้านเชียน อ�ำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นเงินจ�ำนวน  
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๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ๔) บริจาคทรัพย์ในการทอดผ้าป่าสามัคคีถวายวัดห้วงโสม  
ต�ำบลไม้รดู อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นเงินจ�ำนวน  ๕๐๒,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)  
๕) บริจาคทรัพย์ในการสร้างแท่นพระประธาน วัดห้วงน�้ำขาว  ต�ำบลห้วงน�้ำขาว  อ�ำเภอเมืองตราด  
จังหวัดตราด เป็นเงินจ�ำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ๖) บริจาคทรัพย์ในการ
ทอดกฐินสร้างโรงครัว วัดห้วงน�้ำขาว ต�ำบลห้วงน�้ำขาว อ�ำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นเงิน
จ�ำนวน   ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ๗) บริจาคทรัพย์ในการสร้างอุโบสถ
วัดห้วงน�้ำขาว ต�ำบลห้วงน�้ำขาว อ�ำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นเงินจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่ ง แสนบาทถ้ ว น) ๘) บริ จ าคทรั พ ย์ ร ่ ว มการกุ ศ ลสร้ า งศาลาเรื อ นไทย “ถาวรานุ ส รณ์ ”
วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ๙) บริจาคทรัพย์ในการ
สร้างหอสวดมนต์ วัดไชโยวรวิหาร ต�ำบลไชโย อ�ำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นเงินจ�ำนวน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน) ๑๐) บริจาคทรัพย์ในการสร้างศาลา วัดห้วงนำ�้ ขาว ต�ำบลห้วง
น�้ำขาว  อ�ำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ๑๑) บริจาค
เงินทอดผ้าป่า “อาคารรวมใจคลองใหญ่ ๑๐๐ ปี” โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด มูลค่า  
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นางณัฐสินี  เทพไพสรรค์  ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา  
นับได้วา่ นางณัฐสินี เทพไพสรรค์  เป็นผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเอนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย  เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางเบญจมาศ เบสท์ บุญเสน่ห์

อายุ ๖๖ ปี
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (Accounting) มหาวิทยาลัย Christopher Newport University
รัฐ Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)
350 Malden Lane  Newport News Virginia 23602 USA
เป็นผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง นางเบญจมาศ เบสท์ (บุญเสน่ห์) แต่งงานกับ
Mr.Hobart Best ทีก่ รุงเทพมหานคร และย้ายติดตามสามีมาประเทศสหรัฐอเมริกา และสามีได้เสีย
ชีวติ เมือ่ ปี ๑๙๙๑ อาชีพการงานและประการณ์  ปัจจุบนั เป็นนักธุรกิจด้านอาหาร ต�ำแหน่งประธาน
กรรมการบริษัท Benjamard Inc., บริษัท  Thai Erawan Inc.,และบริษัท Thai Siam Inc.  เป็น
พนักงานตรวจสอบบัญชี   การบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและพระพุทธศาสนา  เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวัด

223
ป่าสันติธรรม เมืองแครอลตัน รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวัดป่าธรรมรัตน์
เมืองพิทสเบอร์ก รัฐเพ็นซิลวาเนีย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา เป็นประธานอ�ำนวยการ
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์วดั ป่าสันติธรรรม เป็นเจ้าภาพและประธานทอดกฐินวัดป่าสันติธรรม ปี
๒๐๐๕ (บริจาค $30,000 เหรียญสหรัฐ) ปัจจุบันเป็นรองประธานสมาคมไทย-อเมริกัน แห่งแฮมพ์
ตันโรดส์ รัฐเวอจิเนีย เป็นกรรมการจัดงาน International Children Festival ของ City of
Hampton ทุกปี  เป็นกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรรมของเมือง Williamsburg  ตั้งแต่ปี ๒๐๑๐
-ปัจจุบัน โดยจัดงาน Asian Fest ทุกปี  เป็นประธานและผู้ก่อตั้งกลุ่มนาฏศิลป์ไทยเอราวัณ เพื่อส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กๆไทยและอเมริกนั ได้เรียนรูด้ า้ นนาฏศิลป์ไทยและวัฒนธรรมไทย
ตัง้ แต่ป  ี ๒๐๐๘ ถึงปัจจุบนั   การบริจาคทรัพย์เพือ่ พระพุทธศาสนาและการศึกษา  บริจาคเพือ่ บ�ำรุง
วัดป่าสันติธรรม เมืองแครอลตัน รัฐเวอร์จิเนีย รวมเฉพาะวัดป่าสันติธรรมในระยะ ๕ ปี จ�ำนวน
$25,840.00 เหรียญสหรัฐ  บริจาคให้วดั และส�ำนักทีส่ ง่ เสริมเพือ่ พระพุทธศาสนาต่างๆ ทัง้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ในระยะ ๕ ปี ระหว่างปี ๒๐๑๓-๒๐๑๗ ดังนี้  บริจาคบ�ำรุงวัดไทย
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จ�ำนวน $6,000.00 เหรียญสหรัฐ  ถวายเข้ามูลนิธิพระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท
(พระราชมงคลรังษี) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จ�ำนวน
$9,000.00 เหรียญสหรัฐ บริจาคบ�ำรุงวัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทสเบร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย จ�ำนวน
$3,700.00 เหรียญสหรัฐ  บริจาคบ�ำรุงวัดพุทธ  ออริกอน รัฐออริกอน จ�ำนวน $2,000.00 เหรียญ
สหรัฐ  บริจาคบ�ำรุงวัดมั่งมีศรีสุข รัฐนอร์ทคาโรไลน่า จ�ำนวน $2,500.00 เหรียญสหรัฐ  บริจาค
ถวายวัดเชิงผา อ�ำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จ�ำนวน 980,000.00 บาท  เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติ
ธรรม  บริจาคเงินจ�ำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  ให้มูลนิธิเบญจวรรณ เพื่อซื้อที่ดินสร้างส�ำนัก
ปฏิบัติธรรม ที่อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รวมเงินบริจาค $/22,200.00 เหรียญสหรัฐ  บริจาค
ในประเทศไทยจ�ำนวน ๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมทั้ ง สิ้ น $48,047.00 เหรี ย ญสหรั ฐ
(๑,๔๘๙,๔๕๗.๐๐ บาท)  รวมเป็น ๔,๔๖๙,๔๗๕ บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า
บาทถ้วน)  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระธรรมทูตไทยที่
ปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา  นางเบญจมาศ เบสท์   (บุญเสน่ห์)  เคยเป็นผู้ประสานงานติดต่อ
ให้คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานการเผยแผ่ทางโทรทัศน์รายการ 700 คลับ
ที่มหาวิทยาลัยรีเจ้นท์ เมืองนอร์ฟอกซ์ รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา  ถวายความอุปถัมภ์พระธรรรม
ทูตที่ไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในเขตรัฐเวอร์จิเนีย แมรีแลนด์ เพ็นซิล
วาเนียและรัฐนอร์ทคาโรไลน่า โดยเฉพาะวัดป่าสันติธรรม ได้ถวายภัตตาหารเพลทุกวันอังคาร ตลอด
ระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งวัดมา  เป็นที่ปรึกษาและบริการช่วยเหลือด้านเอกสาร กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
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กับการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรรมทูตประจ�ำวัดป่าสันติธรรม เมืองแครอลตัน รัฐเจอร์จิเนีย  
เกียรติคุณและเกียรติบัตรที่ได้รับจากสถาบันต่างๆ  ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ใน
การบริจาคทุนการศึกษาแก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ คลองหลวง  ประกาศเกียรติคณ
ุ จากกระทรวง
ศึกษาธิการเนื่องในการบริจาคเงินสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดไผ่ขวาง อ�ำเภอราชสาส์น
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท   ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบ ๔๐ ปี
วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเภทผู้ถวายความอุปถัมภ์ตลอดเวลา  ได้รับเกียรติบัตรจากพระพรหม
วชิรญาณ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุมและสัมนากับพระธรรมทูตไทยในประเทศอินเดีย – เนปาล
ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๔  ได้รับโล่ห์เกียรติคุณจาก Virginia Peninsula
Food Bank   ในฐานะผูอ้ ปุ ถัมภ์ให้กบั ธนาคารอาหารเพือ่ ผูย้ ากไร้ในเขตแฮมพ์ตนั โรดส์ รัฐเวอร์จเิ นีย
เป็นประจ�ำทุกปี
  นับได้ว่า นางเบญจมาศ เบสท์ บุญเสน่ห์ (บุญเสน่ห์) เป็นบุคคลผู้ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางดารณี ชัยนิชยกุล

อายุ ๖๔ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ สํานักงานเทศบาลเมืองแพร่
กรรมการผู้จัดการบริษัทแสงไทยแพร่ จ�ำกัด
ชาวตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่ง
แก่สังคม ประเทศชาติ   พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์   มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธ
ศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ  พัฒนาตนตามหลักศีล  สมาธิและปัญญา อุทิศ
ก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ต่อการศึกษา  
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การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ด้วยดีตลอดมา  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและ
ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีจติ สาธารณะ เป็นผูป้ ระกอบ
ด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิด
เห็นของผูอ้ นื่ และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ น่ื ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ
ส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ สํานักงานเทศบาล
เมืองแพร่ กรรมการผู้จัดการบริษัทแสงไทยแพร่ จ�ำกัด ท่านมีอุปการคุณต่อวิทยาเขตแพร่ เป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในทางพระพุทธ
ศาสนา และให้การอุปถัมภ์ปัจจัยถวายวัดต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นางดารณี
ชัยนิชยกุล เป็นผูใ้ ห้ความอุปถัมภ์ คำ�้ ชูในด้านต่าง ๆ เช่น ถวายทุนการศึกษา ถวายกองทุนภัตตาหาร
เพลแด่พระนิสิต เป็นประธานทอดกฐิน สามัคคี ณ พระธาตุกู่แก้วเมฆวนาราม พุทธอุทยาน มจร.
วิทยาเขตแพร่ อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นางดารณี ชัยนิชยกุล เป็นผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่
การยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่
อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางปริศนา วงศ์ศิริ

อายุ  ๕๙  ปี
ส�ำเร็จการศึกษา โรงเรียนเสริมสวยเกศสยาม
นักร้องหมอล�ำ  นักแสดง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ชาวอ�ำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา สัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท่านบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ มีศรัทธา
มั่นคงในพระพุทธศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนา อย่างสม�่ำเสมอ  พัฒนาตนตามหลักศีล  สมาธิ
และปั ญ ญา อุ ทิ ศ ก�ำลั ง กายและก�ำลั ง ปั ญ ญาเพื่ อ บ�ำเพ็ ญ ประโยชน์ แ ก่ สั ง คม ประเทศชาติ
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และเอาใจใส่ตอ่ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ต้องชอบธรรม
ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
ของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความ
เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ นื่   ประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ ส่วนตัวและชีวติ การท�ำงาน และบ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางปริศนา วงศ์ศริ ิ ได้สง่ เสริม
และสนั บ สนุ น กิ จ การงานของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยดี เ สมอมา เช่ น เป็ น นั ก ร้ อ งหมอล�ำ  แสดง
ศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ในโอกาสต่าง ๆ เสมอมา
นับได้วา่ นางปริศนา วงศ์ศริ ิ เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็น
อเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางบังอร ไกรกาญจน์

อายุ ๖๓ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖
ผู้จัดการร้านแอนนา
ชาวอ�ำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่ง ผูจ้ ดั การร้านแอนนา จังหวัดมหาสารคาม ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดงั นี  ้ เป็น
ผู้ถวายความอุปถัมภ์บ�ำรุงกิจการคณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนาโดยล�ำดับ อีกทั้งบริจาคทานและ
บริจาคทรัพย์ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา และงานคณะสงฆ์จงั หวัดมหาสารคาม รวมถึงงานสาธารณ
กุศลต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นสมาชิกสมาคมพ่อค้าชาวจังหวัดมหาสารคาม
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สมาชิกหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม สมาชิกสมาคมดนตรี ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทย
ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นคณะกรรมการบริหารวัดมหาชัย พระอารามหลวง และเป็นผู้
อุปถัมภ์ในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาของจังหวัดมหาสารคาม
ในส่ ว นเกี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย นางบั ง อร ไกรกาญจน์
ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผูม้ อบทุนการศึกษาแก่
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัด
มหาสารคาม เป็นผู้อุปถัมภ์ในการด�ำเนินการก่อสร้างหอประชุม ห้องสมุด และอาคารเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
และอุปถัมภ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เป็นผู้บริจาคเงินในการด�ำเนินการก่อสร้าง
หอประชุมห้องสมุดและอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ
วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
นับได้ว่า นางบังอร ไกรกาญจน์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
					
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

231

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

นางสาววารุณี ประมาภรณ์
อายุ  ๖๓  ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  ปริญญาตรี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
ชาวอ�ำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี

เป็นบุคคลผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั   ิ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิง่
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธ
ศาสนา บ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทิศ
ก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ต่อการศึกษา  
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ด้วยดีตลอดมา  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทาง
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พระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและ
ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีจติ สาธารณะ เป็นผูป้ ระกอบ
ด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิด
เห็นของผูอ้ นื่ และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ น่ื ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ
ส่วนตัวและชีวติ การท�ำงาน และเป็นผูใ้ ห้การอุปถัมภ์บ�ำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง
ถวายความอุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุสามเณร และบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุใน
วัดต่าง ๆ อยู่เป็นประจ�ำ ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาววารุณี ประมาภรณ์
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา  
นับได้ว่า นางสาววารุณี ประมาภรณ์ เป็นบุคคลผู้ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางเสาวลักษณ์ ศิลปอวยชัย

อายุ ๖๒ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท (การบริหารบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
ชาวต�ำบลเหมืองหม้อ อ�ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ บ�ำเพ็ญประโยชน์
อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ มีศรัทธามั่นคง
ในพระพุทธศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ  พัฒนาตนตามหลักศีล  สมาธิและ
ปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และเอาใจใส่
ต่อการศึกษา  การปฏิบัติตามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์
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พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตาม
หลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้าน
เมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ เป็นผูป้ ระกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม มีความเอือ้ เฟือ้
เผื่อแผ่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน และเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์บ�ำรุงและส่งเสริม
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ถวายความอุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุสามเณร ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ นางเสาวลักษณ์ ศิลปะอวยชัย มีอุปการ
คุณต่อพระพุทธศาสนา  เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาและให้การอุปถัมภ์ปัจจัยถวายวัดต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นผู้ให้
ความอุปถัมภ์ค�้ำชูในด้านต่าง ๆ เช่น ถวายทุนการศึกษา ถวายกองทุนภัตตาหารเพลแด่พระนิสิต
อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นางเสาวลักษณ์ ศิลปอวยชัย เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม                
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ                   
ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางสมนึก เขมาชีวะ

อายุ ๖๒ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชาวแขวงรามอินทรา  เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ  
พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา บ�ำเพ็ญทาน  
ศีล ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญา
เพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ต่อการศึกษา  การปฏิบัติตามหลักธรรม
การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตาม
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หลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรมมีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ นื่
และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ นื่   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ ส่วนตัวและ
ชีวติ การท�ำงาน  ให้การอุปถัมภ์บ�ำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง   ปัจจุบนั เป็นอาจารย์
พิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน การผลิตรายการโทรทัศน์
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย นางสมนึ ก เขมาชี ว ะ
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น อาจารย์พิเศษ สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง
ปัจจุบัน  และเป็นผู้ร่วมผลิตรายการธรรมะให้แก่ช่อง ๓ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมา เป็นผู้ร่วม
ผลิตรายการธรรมะให้แก่ช่อง ๒๘ และช่องยูทูป ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน และได้ท�ำนุบ�ำรุง
พระพุทธศาสนา ด้วยการท�ำหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษถวายความรู้แด่นิสิต หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ถวาย
ความอุปถัมภ์ดา้ นค่าภัตตาหารในโครงการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐานของพระนิสติ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน และถวายภัตตาหารเพลแก่พระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระหว่างเปิดภาคการศึกษาปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบนั
นับได้วา่ นางสมนึก เขมาชีวะ เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็น
อเนกประการ ควรแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช

อายุ ๖๒ ปี
สําเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิจศิริวุฒิ
ชาวต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดํารง
ตําแหน่ง เป็น กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจํากัด กิจศิริวุฒิ จังหวัด อุบลราชธานี ท่านมี
ประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ เกี่ยวกับประสบการณ์ทํางาน เป็นกรรมการผู้จัดการ
ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจํากัด กิจศิริวุฒิ จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ฝึ ก อบรมและดู ง าน
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อดีตรองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรรมการการศึกษา
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ท้องถิน่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ เป็นผูเ้ ลือ่ มใส
ศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ชอบทําบุญบริจาคทานตามวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นพุทธศาสนิกชน
ที่ดี เกียรติคุณที่ได้รับ  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี นาย
ประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช ได้ให้การอุปถัมภ์ สนับสนุนส่งเสริม และให้การสนับสนุนกิจการงาน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีด้วยดีเสมอมา เป็นผู้อุปถัมภ์
เป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
(ดงบั้งไฟ) บ้านหมากมี ตําบลกระโสบ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่
เริ่มดําเนินการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน ดําเนินการบุกเบิกถนนเข้าสู่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ผิวการจราจร ๕ เมตร ระยะทาง
๒ ก.ม. จากถนนสายอุบลฯ ตาลสุม เข้ามาสู่อาคารเรียน ดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร
อเนกประสงค์ อาคารมกรพงศ์ และอาคารสหกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานี ดําเนินการก่อสร้างถนนภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานี ดําเนินการขุดสระน�้ำ  เพื่อใช้ในการอุปโภคภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  ดําเนินการปรับพื้นที่เพื่อจะดําเนินการก่อสร้างอาคาร
โรงอาหาร เป็นผูจ้ ดั หาทุน ระดมทุน และดําเนินการทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี เพือ่ สนับสนุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นกรรมการการจัดหาทุน
สนับสนุนการศึกษา การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
เป็นที่ปรึกษารองอธิการบดี เป็นกรรมการอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
นับได้ว่า นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช เป็นบุคคลผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางมาริษา คุวานันท์

อายุ  ๖๐ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), University of Missouri, Kansas City
กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้านครสวรรค์ 1981 จ�ำกัด
ชาวแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  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
กรรมและเมตตามโนกรรม  มีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ นื่   และมีความสัมพันธ์
อันดีกับผู้อื่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน    
ให้การอุปถัมภ์บ�ำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง  ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
ผูจ้ ดั การบริษทั โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จ�ำกัด   นางมาริษา คุวานันท์ มีประสบการณ์และประวัตกิ าร
ท�ำงาน สรุปได้ดังนี้  พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๓ ท�ำงานในเครือของบริษัทโค้วยู่ฮะกรุ๊ป (กิจการภายใน
ครอบครัว)  พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๔ ท�ำงานบริษัท Loxley จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๔  
ท�ำงานกิจการในเครือของบริษัทโค้วยู่ฮะ กรุ๊ป  พ.ศ.๒๕๔๔ – ปัจจุบนั เป็นกรรมการผู้จดั การบริษัท
โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จ�ำกัด   ด้านการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๐ การบริหารจัดการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง จัดโดย บจก.โอเมก้าทาเล้นท์ (Omega Talent), กฎหมายและภาษีส�ำหรับธุรกิจ
ครอบครัว จัดโดย ส�ำนักกฎหมายธรรมนิติ  Real Estate Management (RE รุ่นที่ ๑๑) Cert. จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Project Management (Mini IE) Cert. จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Mind Mapping  หลักสูตรการบริหารงานบุคคล, โครงสร้างเงินเดือน, การบริหารอัตรา
ค่าจ้าง,แรงงานสัมพันธ์, การลดความขัดแย้งภายในองค์กร   พ.ศ. ๒๕๖๑   รวมประเด็นส�ำคัญ
ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   จัดโดยหอการค้าไทย   ด้านเกี่ยวกับสังคม พ.ศ. ๒๕๒๑  
รองประธานมูลนิธคิ วุ านันท์ พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗ อดีตสมาชิกสมาคม Yong President Organization
(YPO)   พ.ศ. ๒๕๕๒ กรรมการหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประธานมูลนิธิธรรม
น�ำสุข  พ.ศ.๒๕๕๗ ประธานมูลนิธิชีวิตา
ในส่วนที่เ กี่ยวกับมหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย นางมาริ ษ า คุ วานั นท์
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา  
นับได้วา่ นางมาริษา คุวานันท์ เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี

อายุ ๕๕ ปี
สําเร็จการศึกษา  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
ชาวต�ำบลพระบาท อ�ำเภอเมือง จังหวัดลําปาง
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตน ทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดํารง
ตําแหน่งเป็น ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ท่านมีประสบการณ์และ
ผลงาน สรุปได้ดังนี้ เกี่ยวกับประสบการณ์การทํางาน  นายช่างโยธา ๒๕๒๙ - ปัจจุบัน ด้านสังคม
และการศึกษา เป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างของวัดต่าง ๆ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดลําปาง  
ด้านเกีย่ วกับประเทศชาติ  เป็นผูส้ นับสนุนกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ ของชาติ โดยเป็นคณะกรรมการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ
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บริจาคและก่อสร้างลานอเนกประสงค์ วัดศาลาดอน ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
เกียรติคุณที่ได้รับ เช่น ศิษย์เก่าดีเด่น ในวาระครบรอบ ๗๔ ปี วิทยาลัยเทคนิคลําปาง ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๕  บุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นวิทยากรถวายความรูพ้ เิ ศษ
แก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง เรื่องนวกรรมการก่อสร้างในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาโท
พุทธศิลป์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่และอาคารวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง
ด้านถวายทุนการศึกษา ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง ให้ทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ด้านเป็นผู้อุปถัมภ์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง บริจาค
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง
นับได้ว่า นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี เป็นบุคคลผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนก ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายสุริยา ศิลปราเมศวร์

อายุ   ๕๘  ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
นายช่างโยธาอาวุโส  เทศบาลนครนครราชสีมา  
ชาวต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นบุคคลผูม้ คี วามรู  ้ ความสามารถ  มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น  นายช่างโยธาอาวุโส  เทศบาลนครนครราชสีมา  ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครอง งานส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น แก่ ป ระชาชน งานบริ ก ารด้ า นประชาชน ในรู ป แบบบริ ก ารสาธารณะ
งานปรับปรุงพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน  ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ ให้ความรู้
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แก่เยาวชนด้านอนุรกั ษ์โบราณสถาน  งานส่งเสริมอาชีพแก่ชมุ ชนต่าง ๆ  ด้านอาชีวะ ด้านการเผยแผ่   
เอกสารด้านผังเมือง เป็นวิทยากรบรรยายเรือ่ งแผนที่ ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สนิ ด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณสงเคราะห์ ก่อสร้างถนน  ทางเท้า ติดตัง้ ไฟสาธารณะ ซ่อมสร้างระบบขนส่ง ด้านจราจร
ขยายผิวจราจรในเขตเทศบาล ด้วยคุณความดีเป็นทีป่ รากฏท�ำให้ได้รบั การยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ   
เช่น ได้รบั ประกาศนียบัตรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองด้านการวางผังเมือง  ประกาศนียบัตรด้าน
การควบคุมการก่อสร้างอาคารและควบคุมอาคาร  ประกาศนียบัตรด้านคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
เขียนแบบ ประกาศนียบัตรจาก กอ.รมน.นครราชสีมา และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริยาภรณ์
ช้างเผือก (ตช.)
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
นายสุริยา ศิลปราเมศวร์  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา  เช่น  
เป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒชิ �ำนาญการโดยให้ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับการก่อสร้างอาคาร  การวางผังอาคาร
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ช�ำนาญการ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการพิจารณาแบบก่อสร้างอาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการควบคุมงาน  เป็นกรรมการก�ำหนดราคากลาง  สนับสนุนการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการจัดหาทุนเพิม่ เติมในการก่อสร้างอาคารเรียนรวม  และ
สนับสนุนปัจจัยเป็นค่าภัตตาหารแก่พระนิสิตที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นประจ�ำปีทุกปี
นับได้ว่า นายสุริยา ศิลปราเมศวร์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ  และพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ  ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย  เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสุภวัลย์ นิธิปุญญวงศ์

อายุ ๕๖ ปี
สําเร็จการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชาวต�ำบลเชียงคาน  อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตน ทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท่าน
มีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านเกี่ยวกับสังคม ได้บริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ทีเ่ รียนแต่ยากจนในเขตตําบลเชียงคานเป็นประจําทุกปี เริม่ ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ให้ทุนการศึกษาแก่ภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตอําเภอเชียงคาน
ทุก ๆ ปี ปีละ ๒๕,๙๐๐ บาท ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็นกรรมการชุมชนพัฒนาการด้าน
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บุญประเพณีและวัฒนธรรมของวิถีชีวิตชุนชนเชียงคาน (ถนนคนเดินเชียงคาน) ด้านเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้บริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนทอดผ้าป่า ถวาย ณ วัดป่าใต้ ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท  พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้บริจาคทรัพย์
เพื่อสมทบทุนทอดผ้าป่า ถวาย ณ วัดท่าครก ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสุภวัลย์  นิธิปุญญวงศ์ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงาน มหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น   พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้สนับสนุน
ให้คณะผูบ้ ริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ออกแนะแนวการศึกษาในเขตตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๕๖ นําพาพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ มาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย จํานวน ๑๐ รูป พ.ศ. ๒๕๕๗ นําคณะกรรมการ
ชุมชนเชียงคาน ถวายผ้าป่าแด่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย เพื่อ
สร้างอาคารห้องสมุด จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ถวายทุนการศึกษาแด่พระนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์เลย จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๘ นําคณะกรรมการวัดและชุมชนเชียงคาน
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน มาถวายภัตตาหารแก่นิสิตที่เข้าปฏิบัติธรรมประจําปี ๒๕๕๘
พร้อมถวายจํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๙ นําคณะกรรมการวัดและชุมชนเชียงคาน
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน ถวายภัตตาหารแก่นิสิตที่เข้าปฏิบัติธรรมประจําปี ๒๕๕๙
จํานวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ถวายทุนการศึกษาแก่พระนิสิตที่วิทยาลัยสงฆ์เลย
ถวายเงินจํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท   พ.ศ. ๒๕๖๐ นําคณะกรรมการวัดและชุมชนเชียงคาน ตําบล
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน ถวายภัตตาหารแก่นิสิตที่เข้าปฏิบัติธรรมประจําปี ๒๕๖๐ พร้อมถวาย
เงินจํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท
นับได้ว่า นางสุภวัลย์ นิธิปุญญวงศ์ เป็นบุคคลผู้ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

คุณธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ์

อายุ  ๕๖ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี
กรรมการผู้จัดการบริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จ�ำกัด
ชาวต�ำบลแม่เหียะ  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการบริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จ�ำกัด   ท่านมีประสบการณ์และผลงาน
สรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครองที่ส�ำคัญ เป็นสมุห์บัญชี บริษัทใบยาเอเชีย จ�ำกัด เป็นผู้บริหาร
ศูนย์การค้าทิพย์เนตร (โรงพิมพ์ทิพย์เนตร) เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จ�ำกัด
จนถึงปัจจุบัน เป็นรองประธานสมาคมสมาพันธ์ เอส เอ็ม อี ไทย ภาคเหนือ เป็นประธานชมรม
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เครือข่ายนักธุรกิจ K SME North เป็นประธานชุมชนบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๖ ต�ำบลแม่เหียะ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เป็นผู้เข้ารับพระราชทาน
โล่ทรี่ ะลึกผูส้ นับสนุนการศึกษาของศูนย์สงเคราะห์บคุ คลปัญญาอ่อนภาคเหนือจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๐ เป็นผู้เข้ารับโล่สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน
วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จากพลอากาศเอกก�ำธน  สินธวานนท์ องคมนตรี ปี ๒๕๕๖   เป็น
ผู้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๘ ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ ได้เข้ารับ
พระราชทานประกาศเกียรติคุณผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ด้านศาสนา วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่  จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ปี ๒๕๔๗  ได้เข้ารับประทานประกาศเกียรติคณ
ุ ผูบ้ �ำเพ็ญประโยชน์ดา้ นศาสนา วัดล้านนาญาณสังวร
การาม  อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ ปี ๒๕๔๙ ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ด้านศาสนา จากวัดสุขเกษม
(ป่าสักน้อย) ต�ำบลเชิงดอย อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๖ ได้เข้ารับประทาน
ประกาศเกียรติคุณผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ด้านศาสนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เข้ารับประทาน
ประกาศเกียรติคุณผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ด้านศาสนา  วัดป่าดาราภิรมย์ อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปี ๒๕๕๙
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ คุณธนพันธ์
ศิรโิ ยธิพนั ธุ์ ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจการงาน มหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้ถวายปัจจัยเพือ่
เป็นกองทุนการศึกษาแก่นิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประจ�ำทุกปี
นับได้ว่า คุณธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสุทธิวัตติ์ ต่ายวัลย์

อายุ ๕๓ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบึงพระ
ชาวต�ำบลพึงพระ  อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบึงพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ท่านมีประสบการณ์
และผลงานสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านสุขภาพอนามัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การต่ า ง ๆ ด้ า นเกี่ ย วกั บ สั ง คม เป็ น ผู ้ ส ่ ง เสริ ม

250
การสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็น
คณะกรรมการศูนย์สง่ เสริมพัฒนาประชาธิปไตยต�ำบล ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์
วัดในต�ำบลทั้ง ๗ วัด และส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ด้วยคุณความดีเป็นที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับ
การยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ เช่น ได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชา้ งเผือก (ร.ท.ช.) อันเป็นทีเ่ ชิดชูยงิ่
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสุทธิวัตติ์ ต่ายวัลย์ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ผู้อุปถัมภ์สนับสนุนท�ำคุณ
ประโยชน์เกื้อกูลแก่พระพุทธศาสนาและการศาสนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เช่น โครงการ
อบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น ส�ำหรับผู้สูงอายุ โครงการปฏิบัติธรรมส�ำหรับผู้สูงอายุ อุปถัมภ์ด้าน
ต่าง ๆ ตามที่ทางวิทยาลัยสงฆ์ของความช่วยเหลือ
นับได้ว่า นายสุทธิวัตติ์ ต่ายวัลย์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายพอพล อุบลพันธ์

อายุ  ๕๓ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ที่ปรึกษาโรงแรมเมืองลิกอร์  จังหวัดนครศรีธรรมราช นักวิชาการอิสระ  
ชาวต�ำบลช้างกลาง  อ�ำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว, นักวิชาการอิสระ  ที่ปรึกษาโรงแรมเมืองลิกอร์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ไวยาวัจกร
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง  และเป็นผู้แทนเกษตรกรภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท่านมีประสบการณ์
และผลงานสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรทาง
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ด้านพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  วิทยากรให้ความรูด้ า้ นศาสนพิธ   
ี วิทยากรให้ความรูท้ าง
ด้านพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นผู้ด�ำเนินรายการวิทยุคลื่นเสียงมหาจุฬา ฯ
เป็นพิธกี รบรรยายในวันส�ำคัญของชาติและพระพุทธศาสนาของจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนต�ำรา
ทางพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยคุณความดีที่ปรากฏ ท�ำให้ได้รับการยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณ เช่น โล่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โล่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โล่เกียรติคุณยกย่องว่าเป็นบุคคล
ท�ำความดี ตามโครงการ “นครศรีธรรมราช เมืองมงคล คนท�ำดี” ประจ�ำปี ๒๕๕๒  ได้รับเข็มเชิดชู
เกียรติบุคคลผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพภาคที่ ๔ โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาดีเด่น  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จากส�ำนักงานพระพุทธศาสนา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นายพอพล อุบลพันธ์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น
เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา  ถวายทุนการศึกษาให้แก่
พระนิสิต ฯ โดยผ่านมูลนิธิวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ  เป็นวิทยากรในโครงการให้ความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้ด�ำเนินรายการวิทยุ “คลื่นเสียงมหาจุฬา” เป็นคณะกรรมการระดมทุน
โครงการเทศน์มหาชาติประจ�ำปี เป็นทีป่ รึกษาสมาคมศิษย์เก่า มจร  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เป็น
เจ้าภาพถวายภัตตาหารในโครงการปฏิบตั ธิ รรมประจ�ำปี  เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์อปุ กรณ์กฬี าโครงการ
กีฬา มจร.สัมพันธ์ทกุ ปี เป็นวิทยากรในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการของมหาวิทยาลัย
นับได้ว่า นายพอพล อุบลพันธ์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางวิไล สุวรรณศรี

อายุ  ๔๗  ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ผู้จัดการร้านสีดาผ้าไหมไทย
ชาวต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ ท�ำคุณประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นผูจ้ ดั การร้านสีดาผ้าไหมไทย มีประสบการณ์และผลงานมากมายสรุปได้ดงั นี้ นางวิไล สุวรรณศรี
ได้ท�ำธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านขายผ้าไหมไทยสีดาผ้าไหมไทย อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
ได้ชักชวนเพื่อน ๆ ทั้งชาย-หญิงเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในเทศกาลวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาและ
วันส�ำคัญของชาติ ตามวัดต่าง ๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันแม่แห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ ด้านสังคมและการศึกษา มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณรโรงเรียน
พระปริยัติธรรมโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา วัดธาตุ พระอารามหลวง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
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จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนการกุศล
วัดศรีจนั ทร์ พระอารามหลวง  วัดหนองแวง พระอารามหลวง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิต่าง ๆ ได้แก่ มูลนิธิ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย มูลนิธิโรงเรียนกัลยาณวัตร มูลนิธิเด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาล มูลนิธิ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และมูลนิธิเพื่อคนตาบอด อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏท�ำให้ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ
ให้กว้างใหญ่ไพศาลมากมายอาทิเช่น  เกียรติบตั ร เป็นแม่พระ มจร ประจ�ำปี ๒๕๕๖ จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  เป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งปี ประจ�ำปี
๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมแห่งปี ประจ�ำปี ๒๕๕๘ จัดโดย หนังสือพิมพ์เส้นทางผู้น�ำ  ชาวพุทธต้นแบบ
จังหวัดขอนแก่น จากจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น หิรัญฉัตร ที่ได้บริจาคทรัพย์เพื่อจัดสร้างหิรัญฉัตร   จากวัดป่าอัมพวัน จังหวัดอุดรธานี
รับเกียรติที่ได้ผ่านการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา  วัดนาหลวง จังหวัดอุดรธานี และเป็นผู้ส่งเสริมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางวิไล สุวรรณศรี ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เป็นผู้มอบถวายทุนการศึกษานิสิตระดับ
ปริญญาตรี จ�ำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท มอบถวายทุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาโท จ�ำนวน ๔๕,๐๐๐
บาท ได้ถวายความอุปถัมภ์จตุปัจจัย ภัตตาหาร น�้ำดื่ม และน�้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานของนิสิตเป็นประจ�ำทุกปี ได้จัดตั้งโรงทานในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เช่น โครงการทอดถวายกฐินของมหาวิทยาลัย โครงการท�ำบุญ
กุ้มข้าวใหญ่-ฟังเทศน์มหาชาติ และการประชุมพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๙
(จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด) ณ อาคารหอประชุม
เฉลิมชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
นับได้วา่ นางวิไล สุวรรณศรี เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิญชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางรัตนาวดี สุริยวนากุล

อายุ ๔๗ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  มัธยมศึกษา ๓ โรงเรียนท่าพระวิทยายน
ประกาศบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
ประกาศบัตรวิชาชีพขั้นสูง  สาขาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้จัดการร้านทองมหาลาภ กรรมการ บริษัท มุมหุ่นดี จ�ำกัด
กรรมการบริษัท โกลบอลเฮาส์   จ�ำกัด
ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นผู้จัดการร้านทองมหาลาภ ผู้บริหาร บริษัท มุมหุ่นดี จ�ำกัด  กรรมการบริษัท โกลบอล
เฮาส์ จ�ำกัด ท่านบ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสถาบัน
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พระมหากษัตริย์ มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา อย่างสมำ�่ เสมอ พัฒนาตน
ตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ ประกอบด้วย ๑. โครงการอบรมไตรสิกขาพัฒนาชาวพุทธต้นแบบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  ๒. บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้
กับทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๓. ร่วมบริจาคศูนย์โรคเอดส์ ข้าว ปลา อาหาร โลงศพ ๔. ได้บริจาค
เงินสร้างอาคารหอฉันพระราชปรีชาญาณมุนี ๕. โครงการกฐินสามัคคี ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น ๖. บริจาคเงินเพือ่ ซือ้ อุปกรณ์
ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๗. โครงการทุนการศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนและความ
ประพฤติดี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านค�ำบง อ�ำเภอน�ำ้ พอง จังหวัดขอนแก่น และเอาใจใส่ตอ่ การศึกษา
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอน
ทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธา
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้
ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน และบ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
เช่น บริจาคเงิน ๓๐๐,๐๐๐   บาท ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสมทบทุนกองทุนมะเร็งเฉลิม
พระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ให้การอุปถัมภ์บ�ำรุง
และส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง ร่วมท�ำบุญงานทอดกฐินมหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๖๐๐,๐๐๐
บาท ร่วมสร้างซุ้มประตู วัดแสดงศรีนิยม จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  โดยได้
สร้างศาสนสถานที่ส�ำคัญไว้ในพระพุทธศาสนาถวายความอุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุสามเณร
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย สงฆ์ ร ้ อ ยเอ็ ด
นางรัตนาวดี  สุริยวนากุล ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา   
นับได้ว่า  นางรัตนาวดี สุริยวนากุล  เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

257

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

นายธเนศ จันมาธิกรกุล

อายุ ๖๓ ปี
สําเร็จการศึกษา   มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ประธานกรรมการบริษัท คอนเซ็ปต์ วอเตอร์ จ�ำกัด
ชาวแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตน ทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
เป็นประธานกรรมการบริษัท คอนเซ็ปต์ วอเตอร์ จ�ำกัด  ด้านเกี่ยวกับสังคมและการศึกษา  พ.ศ.
๒๕๕๙  ร่วมกับคุณแม่ คือ นางฮุ่ยเกียง แซ่เอี๊ยว มอบเงินให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ส�ำหรับซื้อ
เครือ่ งมือแพทย์ จ�ำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้านบาท) พ.ศ. ๒๕๕๗ บริจาคเงินให้กบั สถาน
ทูตเนปาลที่เกิดแผ่นดินไหว จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท) พ.ศ. ๒๕๖๐ สนับสนุนเงิน

258
กิจกรรมพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย (จี่ฮงเกาะ) มอบน�้ำคอนเซ็ปต์ วอเตอร์  จ�ำนวน ๒๔๐ ลัง
รวมเป็นเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาท)   ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ
สนับสนุนเงินเพื่อท�ำกิจกรรมให้กับศาลจังหวัดนครปฐม ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและ
สาธารณูปการ  พ.ศ. ๒๕๖๐ สนับสนุนกิจกรรมพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย  (จี่ฮงเกาะ) มอบ
น�้ำคอนเซ็ปต์ วอเตอร์  จ�ำนวน ๒๔๐ ลัง รวมเป็นเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
สองร้อยบาท) พ.ศ. ๒๕๖๐ ถวายน�้ำดื่มเพื่อใช้ในงานบ�ำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล พระพรหมบัณฑิต
(ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศา
วาสวรวิหาร รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ด้วยคุณความดีเป็นที่ปรากฏท�ำให้ได้รับ
การยกย่องประกาศเกียรติคุณ  เช่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับเกียรติบัตร ในวโรกาส  สมเด็จพระบรมโอ
รสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินการประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์และพิธเี ปิดอาคาร
ทีท่ �ำการศาลจังหวัดกาญจนบุร  ี กระทรวงยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รบั เกียรติบตั ร  สนับสนุนโครงการ
สถานีต�ำรวจนครบาลบางบอน กรุงเทพมหานคร
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายธเนศ  จันมาธิกรกุล  ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น บริจาคเงิน เพื่อเป็น “ทุน
พัฒนา คณะสังคมศาสตร์” จ�ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  บริจาคน�้ำดื่นคอนเซ็ปต์
วอเตอร์ จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ ขวด  เพื่อใช้ในโครงการวิปัสสนาของนิสิต คณะสังคมศาสตร์ และอีก
๓๐,๐๐๐ ขวด  เพื่อใช้ในงานประชุมทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติของคณะสังคมศาสตร์
นับได้ว่า นายธเนศ จันมาธิกรกุล เป็นบุคคลผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางพีรนุช เกียรติสมมารถ

อายุ ๖๐ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชาวแขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ   บ�ำเพ็ญประโยชน์
อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ  พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  มีศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ  พัฒนาตนตามหลักศีล  สมาธิและปัญญา อุทิศ
ก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ต่อการศึกษา  
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ด้วยดีตลอดมา  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทาง
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พระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและ
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบ
ด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ้ นื่ และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ นื่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้าน
ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน นางพีรนุช เกียรติสมมารถ บริจาค ช่วยเหลือ เสียสละทรัพย์ เพื่อ
สาธารณกุศลอย่างต่อเนือ่ งและสมำ�่ เสมอให้แก่องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน องค์กรของศาสนาพุทธ
โรงเรียน โรงพยาบาล
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางพีรนุช เกียรติสมมารถ ได้
สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยให้ความอุปถัมภ์กจิ กรรมและโครงการต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่   นางพีรนุช เกียรติสมมารถ  เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม
ประเทศ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็น
อเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางนัยนา นาควัชระ

อายุ ๕๘ ปี
  ส�ำเร็จการศึกษา  ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักแปล ส�ำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง และส�ำนักพิมพ์สวนมีเงิน
ชาวต�ำบลสุเทพ  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน  มีประสบการณ์และมีความเชีย่ วชาญ
ด้านการแปลภาษาและแปลหนังสือ (ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย) และมีความสามารถในภาษา
เยอรมัน
ในส่วนที่เกี่ยวกับสังคม นางนัยนา นาควัชระ ได้ท�ำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านการแปล
หนังสือ ผลงาน  มีผลงานมากมาย อาทิเช่น   ๑. สู่อิสรภาพที่แท้ The Hidden Mind of Freedom
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ของ ตาร์ธาง ตุลกู ริมโปเช (๒๕๕๔)  ๒. การงานคือคุรุ Mastering Successful work ตาร์ธาง
ตุลกู ริมโปเช (๒๕๕๕)  ๓. เรื่องสติ...ใครว่ายาก Mindfulness in Plain English ของภัณเต คุณะ
รัตนา มหาเถระ (๒๕๕๕)  ๔. มองตนให้ถ่องแท้  How to See Yourself As You Really Are ของ
องค์ทะไลลามะที่ ๑๔ (๒๕๕๖)  ๕. อริยทรัพย์แห่งผู้รู้แจ้ง  Heart Treasure of the Enlightened
Ones  ของดิลโก เคนเซ ริมโปเช (๒๕๕๗)  ๖. ค�ำสอนว่าด้วยรัก The Teachings on Love ของ
ติช นัท ฮันห์ (๒๕๕๗)  ๗. สติปัฏฐานสี่  The Four Foundations of Mindfulness  ของ ภัณเต
คุณะรัตนา มหาเถระ (๒๕๕๗) ๘. ไล่คว้าแสง  Catching the Light ของ อาเธ่อร์ ซายองค์ (๒๕๕๗)  
๙. มาร์ปะ ผูแ้ ปลพระสูตร The Life of Marpa the Translator ของ ซังเยิน เหรุกะ และเชอเกียม
ตรุงปะ (๒๕๕๘)  ๑๐. หัวใจอันประเสริฐ  The Heart is Noble  ของ องค์กรรมาปะที่ ๑๗ (๒๕๕๘)  
๑๑. บวชต้นไม้ The Ordination of a Tree ของ ซูซาน ดาร์ลงิ ตัน (๒๕๕๙) ๑๒. ปรัชญาปารมิตา
หฤทัยสูตร  The Heart Sutra ของ องค์ทะไลลามะที่ ๑๔ (๒๕๕๙) ๑๓. พระไตรปิฎกฉบับสากล
Guidance and Insight from the Buddha (The Common Buddhist Text : CBT)  (๒๕๖๐)
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางนัยนา นาควัชระ ได้
สนับสนุน และอุปถัมภ์กจิ การงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้วยดีเสมอ
มา เช่น  เป็นผู้แปลหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล Guidance and Insight from the Buddha
(The Common Buddhist Text : CBT) จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ซึ่งจะพิมพ์แจกเป็นธรรม
ทานเผยแผ่ ในงานวันวิสาขบูชา ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�ำปี ๒๕๖๑
นับได้วา่ นางนัยนา นาควัชระ เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บาํ เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

263

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

นายสุชาติ คงชุม

อายุ ๔๓ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาพังไกร  
ชาวต�ำบลเขาพังไกร  อ�ำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาพังไกร ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดงั นี้
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี พระปริยัตินิเทศก์ประจ�ำจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ครูโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ, ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอหัวไทร  ผู้ทรง
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คุณวุฒิสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, พิธีกรกิจกรรมวันส�ำคัญของทางราชการและพระพุทธศาสนา, เป็นวิทยากร
บรรยายเกี่ยวกับศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนา, วิทยากรอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
ส่วนราชการและสถานศึกษา, กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ   ดว้ ย
ผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์และคุณความดีเป็นทีป่ รากฏท�ำให้ได้รบั การยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ ให้กว้าง
ขวางอาทิ เช่น ศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประจ�ำปี  ๒๕๕๗ โล่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม, รางวัลบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาวัฒนธรรม เข็มเกียรติคุณ
จากกระทรวงวัฒนธรรม ในนามสภาวัฒนธรรมต�ำบล เกียรติบัตรการบริหารท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรี
และครอบครัว, ได้รบั การยกย่องว่าเป็นบุคคลท�ำความดี ตามโครงการ “นครศรีธรรมราช เมืองมงคล
คนท�ำดี” ประจ�ำปี ๒๕๕๒ โล่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นายสุชาติ คงชุม ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษในระดับ
ปริญญาตรี ถวายทุนการศึกษาให้แก่พระนิสติ โดยผ่านมูลนิธวิ ทิ ยาลัยสงฆ์ ฯ เป็นวิทยากรในโครงการ
ให้ ค วามรู ้ ด ้ า นกฎหมายแก่ พ ระสั ง ฆาธิ ก าร เป็ น ที่ ป รึ ก ษาสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มจร.วิ ท ยาเขต
นครศรีธรรมราช เป็นผู้ด�ำเนินรายการวิทยุ “คลื่นเสียงมหาจุฬา” เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารใน
โครงการปฏิบัติธรรมประจ�ำปี เป็นวิทยากรในโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงของมหาวิทยาลัย เป็น
วิทยากรในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการของมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการระดม
ทุนโครงการเทศน์มหาชาติประจ�ำปี เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์อปุ กรณ์กฬี าโครงการกีฬามจร. สัมพันธ์ทกุ ปี
นับได้ว่า นายสุชาติ คงชุม  เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายภลภัทร สีแดง

อายุ ๔๒ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
อัยการจังหวัดประจ�ำส�ำนักอัยการสูงสุด
ชาวจังหวัดเชียงใหม่
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง  มีความ
เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย งานคดีอาญา งานคดีแพ่ง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นอัยการจังหวัด ประจ�ำ
ส�ำนักอัยการสูงสุด ส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่ ท่านมีประสบการณ์การท�ำงาน ดังนี้ ๑) ส�ำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง
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๒) ส�ำนักงานอัยการจังหวัดล�ำพูน  ๓) ส�ำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี  ๔) ส�ำนักงานอัยการคุม้ ครอง
สิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดล�ำพูน ๕) ส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์
ช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจงั หวัดล�ำปาง ๖) ส�ำนักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิช์ ว่ ยเหลือ
ทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ๗) ส�ำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดล�ำพูน ๘) ส�ำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดล�ำปาง ๙) ส�ำนักงานอัยการ
จังหวัดเชียงใหม่  ๑๐) ส�ำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่  ๑๑) ส�ำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่  
ด้านสังคมและการศึกษา เป็นวิทยากรแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งของรัฐ และ
เอกชน  ด้านเกีย่ วกับประเทศชาติ ๑) ด้านคดีแพ่งเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของรัฐ  ๒) เป็นคณะท�ำงาน
ท�ำคดีทุจริตล�ำไยจังหวัดล�ำพูน ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ บรรยายให้ความรู้
แก่ภิกษุและสามเณรตามวัดต่าง ๆ ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏจึงท�ำให้
ได้รับประกาศเกียรติคุณมากมาย เช่น ได้รับเครื่องราชชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ในปี ๒๕๕๓
ได้รับเครื่องราชชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ในปี ๒๕๕๘ และได้รับเครื่องราชชั้น ทธ โดยจะได้รับ
เครื่องราชชั้นสายสะพาย สาย ๑ ในปี ๒๕๖๑
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายภลภัทร สีแดง ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน  
บรรยายวิชากฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รับเป็นเจ้าภาพงานผ้าป่าหรือ
กฐิน ปีละ ๑ ครั้ง ทุกปี
นับได้ว่า  นายภลภัทร สีแดง   เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเอนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย   เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางรุ่งฟ้า ว่องทวีทรัพย์ดี

อายุ ๔๖ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)
กรรมการผู้จัดการ  บมจ.วงศ์ทวีทรัพย์ขนส่ง
ชาวต�ำบลล�ำพยา  อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สั ม มาปฏิ บั ติ ท�ำคุ ณ ประโยชน์ แ ก่ สั ง คม ประเทศชาติ และพระพุ ท ธศาสนาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีประสบการณ์ท�ำงานดังนี้ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บจก.วงศ์ทวีทรัพย์ขนส่ง
ท่านได้สง่ เสริมและอุปถัมป์บ�ำรุงพระพุทธศาสนา เช่น บริจาคทรัพย์ในการจัดซือ้ ทีด่ นิ ก�ำแพง อ�ำเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นเงินจ�ำนวน  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็น
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในโครงการอุปสมบท ๙๙๐ รูป วัดพิชยญาติการาม  
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เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เป็นเงินจ�ำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท   (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็น
เจ้าภาพถวายที่นอน  ในโครงการอุปสมบท ๙๙๐ รูป วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
เป็นเงินจ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ถวายวัดนาหูกวาง อ�ำเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นเงินจ�ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์
ในการจัดซื้อทรายกับหินคลุกปรับพื้นที่อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม  เป็นเงินจ�ำนวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) บริจาค
ทรัพย์ในการจัดซื้อผ้าห่ม/แจกผ้าห่ม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราช ประเทศอินเดีย เป็นเงินจ�ำนวน  
๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย นางรุ่งฟ้า ว่องทวีทรัพย์ดี ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่ นางรุง่ ฟ้า ว่องทวีทรัพย์ดี เป็นผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็น
เอนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย  เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายธนพล หิรัญธนารมย์

อายุ ๓๙  ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชาวต�ำบลสมอแข  อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่งต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น ประธานชมรมพระร่วงเจ้า ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากมาย สรุปได้ดังนี้  เป็น
ผู้น�ำบุญ ประธานในงานบุญทอดกฐินทุกปีโดยต่อเนื่อง ๑๙ ปี และน�ำบุญในงานถวายเทียนพรรษา
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๙ ปี เป็นผู้น�ำออกโรงทานงานบุญต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ เช่น งาน
บุญที่เป็นกิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์ ด้านเกี่ยวกับสังคม ได้เปิดโรงทานและบริจาคให้กับผู้ประสบ
ภัยทางธรรมชาติ ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เปิดโรงทานในงานถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม
นาถบพิตร ของจังหวัดพิษณุโลก ด้านเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ในงาน
ประชุมสงฆ์ รับพัดยศสมณศักดิ์ เกียรติคุณที่ได้รับ เช่น ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ท�ำคุณประโยชน์
เกื้ อ กู ล แก่ พ ระพุ ท ธศาสนา และการศาสนศึ ก ษา จากหน่ ว ยงาน วิ ท ยาลั ย สงฆ์ พุ ท ธชิ น ราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายธนพล หิรัญธนารมย์ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา
เป็นผู้ถวายชุดส�ำรับลายคราม พร้อมพานทองเหลือง ๒ ชุดใหญ่ เป็นผู้ถวายภัตตาหารแด่พระนิสิต
และถวายข้าวสารเพื่อพระนิสิตเป็นประจ�ำ
นับได้ว่า นายธนพล หิรัญธนารมย์ เป็นบุคคลที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางสาวมุจจรินทร์ ทัศดรกุลพัฒน์

อายุ ๓๗ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประธานบริหาร บริษัท  สายฝนอินชัวรันส์  โบรกเกอร์ จ�ำกัด
ประธานบริหาร สถานตรวจสภาพรถเอกชน สายฝนกรุ๊ป ๑  
ประธานบริหาร โรงเรียนสอนขับรถ สายฝนกรุ๊ป ๑
ประธานบริหาร โรงแรมโมเดิร์นอินน์ บาย สายฝน  
ชาวต�ำบลมีชัย  อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เป็นผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา ได้รับรางวัล
องค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน และสถานประกอบการทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ด�ำเนินโครงการสถาน
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ประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้า
ถวายเงินและรับเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุน
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุโรงพยาบาลหนองบัวล�ำภู จังหวัดหนองบัวล�ำภู ทูลเกล้า
ถวายและรับเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในงานเปิดศูนย์ อ.ส.ม. จังหวัดหนองคาย ทูลเกล้าถวายเงินและรับเข็มที่ระลึกจาก พระองค์เจ้า
พัชรกิตติยาภา เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธชยันตี ณ วัดดอยเทพสมบูรณ์ จังหวัดหนองบัวล�ำภู
ปัจจุบัน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานบริหาร บริษัทสายฝนอินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด ประธาน
บริหาร สถานตรวจสภาพรถเอกชน สายฝนกรุ๊ป ๑ ประธานบริหาร โรงเรียนสอนขับรถ สายฝน
กรุ๊ป ๑ ประธานบริหาร โรงแรมโมเดิร์นอินน์ บาย สายฝน  กรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดหนองคาย  
สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดหนองคาย รองกรรมการ สมาพันธ์ SME จังหวัดหนองคาย  
กรรมการ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเทีย่ ว จังหวัดหนองคาย  กรรมการ สมาคมประกันภัย จังหวัด
อุดรธานี
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตหนองคาย              
นางสาวมุจจรินทร์ ทัศดรกุลพัฒน์ ได้สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ดังต่อไปนี้ ๑) เป็นเจ้าภาพสร้างกุฎิวิปัสสนากัมมัฎฐาน ๒) มอบทุน
การศึกษาแก่นิสิต  ๓) มอบครุภัณฑ์ส�ำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา ๔) มอบเงินเข้ากองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ๕) เป็นเจ้าภาพโรงทาน และถวายภัตตาหาร น�้ำปานะ แก่พระนิสิตโครงการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฎฐาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นางสาวมุจจรินทร์ ทัศดรกุลพัฒน์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายอัครเดช ยอดจ�ำปา (ก้อง ห้วยไร่)

อายุ ๓๑ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
นักร้อง ค่ายซาวด์มีแฮง เรคคอร์
ชาวต�ำบลธาตุ อ�ำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เป็นผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยา สัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง  มีประสบการณ์จากการแสดงละคร เรื่องนางฟ้า
อสูร ทางช่อง ๓ เอสดี ภาพยนตร์ เรื่องนายไข่เจียว เสี่ยวตอร์ปิโด ผลงานเพลงฮิตมาราธอน จาก
มหานครอวอร์ด ครั้งที่ ๑๓  “ไสวาสิบ่ถิ่มกัน” รางวัลเพลงลูกทุ่งแห่งปี จากจูกซ์อวอร์ด และรางวัล
ศิลปินฝ่ายชายยอดนิยม จากมหานครอวอร์ด ครั้งที่ ๑๓ รางวัลนาฏราช ครั้งที่ ๘ สาขาเพลงละคร
ยอดเยี่ยม“คู่คอง – นาคี” เพลง “โอ้ละหนอ” “คิดฮอดถิ่น” สวรรค์พลัดพราก” “บ่เป็นหยัง” และ
เพลง “You Let Me Down”  
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ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายอัครเดช  ยอดจ�ำปา ได้
ร่วมกิจกรรมผ่าเพลงผ่าธรรม ของคณะครุศาสตร์ ร่วมกับพันตรีสธุ ี สุขสากล อาจารย์นพ วรศิลป์ดนิ   
ศิลปินข้างถนนและ พิณ  ผาแดง เชิญโดย รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก (ช. ศรีนอก) เป็นนักร้องและศิลปิน
รับเชิญงานคืนสูเ่ หย้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑๐-๑๑-๑๒ และ ครัง้ ที่ ๑๓
โดยไม่คดิ ค่าตอบแทน และอุปถัมภ์กจิ การงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่ นายอัครเดช ยอดจ�ำปา (ก้อง ห้วยไร่) เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บาํ เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางสาวรัชนีย์ สุทธิธรรม

อายุ ๔๒ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
พิธีกรรายการทางโมเดิร์นไนน์ทีวี
นักร้องเพลงลูกทุ่ง
ดีเจลูกทุ่งมหานคร เอฟ เอ็ม ๙๕
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง นางสาวรัชนีย์
สุทธิธรรม ได้บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ   พระพุทธศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย  ์ มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา บ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอย่างสมำ�่ เสมอ พัฒนาตน
ตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  
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ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ตอ่ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่
ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
มโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ ส่วนตัวและชีวติ การท�ำงาน ปัจจุบนั เป็นพิธกี ร
รายการทางโมเดิร์นไนน์ทีวี  นักร้องเพลงลูกทุ่ง  ดีเจลูกทุ่งมหานคร เอฟ เอ็ม ๙๕
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวรัชนีย์ สุทธิธรรม   ได้
สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา เช่น ช่วย
ประชาสัมพันธ์งานวิสาขบูชาที่มหาวิทยาลัยจัดอยู่เป็นประจ�ำ 
นับได้ว่า นางสาวรัชนีย์ สุทธิธรรม เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางกนกวรรณ รอดโฉม

อายุ ๖๖ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๕, Glendale  Collage
ผู้อุปถัมภ์วัดไทยในสหรัฐอเมริกา
ผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัย
3362  Scadlock  LN.  Sherman  Oaks,  CA 94103
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง นางกนกวรรณ
รอดโฉม ได้ บ�ำเพ็ ญ ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง แก่ สั ง คม ประเทศชาติ พระพุ ท ธศาสนาและสถาบั น
พระมหากษัตริย  ์ มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา  บ�ำเพ็ญทาน ศีล  ภาวนาอย่างสมำ�่ เสมอ พัฒนา
ตนตามหลักศีล สมาธิและปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  
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ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ตอ่ การศึกษา  การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทาง
ที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
มโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน ด้านเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาและสังคม ได้เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารพระกฐินพระราชทาน น�ำกล่าว
ถวายผ้าป่าแด่พระสงฆ์วัดไทยฯ หลังพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานเสร็จสิ้นแล้ว โดยรวบรวม
เจ้าภาพผ้าป่าได้เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๑๗๗ ดอลลาร์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘
นางกนกวรรณ รอดโฉม เจ้าภาพพระประธาน  ในพิธเี ททองหล่อพระประธาน “พระชัยมงคล” ปาง
มารวิชัย หน้าตัก ๖๗  นิ้ว สูง ๙ ฟุต ๖ นิ้ว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน
ณ อุโบสถวัดชัยมงคลวราราม มลรัฐยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหม
บัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานในพิธี
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางกนกวรรณ รอดโฉม ได้
สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นางกนกวรรณ รอดโฉม เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางตุ๊กตา มาร์

อายุ ๖๕ ปี
                 ส�ำเร็จการศึกษา อนุปริญญา
นายกสมาคมล้านนา
หัวหน้ากลุ่มสืบสานวัฒนธรรม
ผู้ให้ความอุปถัมภ์วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ
3923 Tilden Ave., Culver City, CA 90232
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบตั ิ อุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ ง  นางตุก๊ ตา  มาร์    
ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมล้านนา เป็นหัวหน้ากลุ่มสืบสานวัฒนธรรม เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์
วัดพระธาตุดอยสุเทพ  ยูเอสเอ นางตุ๊กตา  มาร์   ได้จัดหาทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
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เช่น เป็นเจ้าภาพบริจาคท�ำบุญบ�ำรุงดนตรีไทย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๒๐๐ ดอลลาร์ (สองร้อยเหรียญสหรัฐ) โดย
มีพระครูวิเทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส เป็นเจ้าภาพร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวันขึ้นปีใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน
จ�ำนวน ๕๐๐ ดอลลาร์ (ห้าร้อยเหรียญสหรัฐ) โดยมี พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส เป็น
เจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ชชู ก วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน  ๑,๐๐๐ ดอลลาร์ (หนึง่ พันเหรียญสหรัฐ) โดยมี พระครูวเิ ทศ
กัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส เป็นเจ้าภาพบริจาค เนื่องในงานท�ำบุญวันเกิด วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๔,๕๐๐ ดอลลาร์  
(สี่พันห้าร้อยเหรียญสหรัฐ) โดยมี พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส บริจาคเงินสมทบทุน
โครงการก่อสร้างพระอุโบสถวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์   (หนึ่งพันเหรียญสหรัฐ) โดยมี พระครู
วิเทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส เป็นประธานจัดงานวันสงกรานต์ ขันโตกดินเนอร์การกุศล
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน
จ�ำนวน   ๗,๐๐๐ ดอลลาร์  (เจ็ดพันเหรียญสหรัฐ) โดยมี พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส
ร่วมบริจาคท�ำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๒๐๐ ดอลลาร์ (สองร้อยเหรียญสหรัฐ) โดยมี
พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส ร่วมบริจาคท�ำบุญเนื่องในงานวันกตัญญูกตเวทิตาธรรม
ร�ำลึก วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
เงินจ�ำนวน  ๕๐๐ ดอลลาร์ (ห้าร้อยเหรียญสหรัฐ) โดยมี พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส
ร่วมบริจาคท�ำบุญเนื่องในงานวันวิสาขบูชา วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๓๐๐ ดอลลาร์ (สามร้อยเหรียญสหรัฐ) โดยมี
พระครูวเิ ทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส ร่วมบริจาคท�ำบุญงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และ
งานลอยกระทง วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน  ๑,๐๐๐ ดอลลาร์ (หนึง่ พันเหรียญสหรัฐ) โดยมี พระครูวเิ ทศกัลยาณธรรม
เป็นเจ้าอาวาส ร่วมบริจาคท�ำบุญทอดผ้าป่าในงานวันพ่อแห่งชาติ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ
เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจ�ำนวน ๓๐๐ ดอลลาร์ (สามร้อย
เหรียญสหรัฐ) โดยมี พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เป็นเจ้าอาวาส และบ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์บ�ำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวาย
ความอุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุสามเณร

281
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นางตุก๊ ตา  มาร์  ได้สนับสนุน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยให้ความอุปถัมภ์กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ด้วย
ดีเสมอมา
นับได้วา่ นางตุก๊ ตา มาร์ เป็นบุคคลผูท้ ไ่ี ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม ประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางสาวอัญชลี เกียรติศักดิ์ศรี

อายุ ๔๐ ปี
ส�ำเร็จการศึกษา  ค.บ.(อังกฤษ ฝรั่งเศส)
B.A.(Teaching English to the Speakers of Other Languages)
MB.A. (Marketing), วศ.ม.(อุตสาหกรรมโลหะการ)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและการตลาด และ Technical support
บริษัท พี.เอส.สตีล จ�ำกัด และบริษัทในเครือ
ชาวแขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น ผูจ้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ และการตลาด และ Technical support  บริษทั พี.เอส.สตีล จ�ำกัด
และบริษทั ในเครือ นางสาวอัญชลี เกียรติศกั ดิศ์ รี ได้บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิง่ แก่สงั คม ประเทศชาติ  
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พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  บ�ำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ  พัฒนาตน
ตามหลักศีล สมาธิ และปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญาเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  
ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ตอ่ การศึกษา  การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทาง
ที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
มโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน ด้านเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาและสังคม เป็นผู้อุปถัมภ์บ�ำรุงพระพุทธศาสนา โดยบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้าง
เสนาสนะถาวรวัตถุในวัดต่าง ๆ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวอัญชลี เกียรติศกั ดิศ์ รี   
ได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นางสาวอัญชลี เกียรติศักดิ์ศรี เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายฐิติกร เศวตนันทน์

อายุ ๔๗ ปี
สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู
อาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญญู
ชาวต�ำบลแพรกษาใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตน ทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
เป็นรองผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู  อาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญญู ด้านเกี่ยวกับ
สังคม ท�ำงานช่วยเหลือด้านการศึกษาโดยร่วมงานกับมูลนิธิร่วมกตัญญูมอบอาคารเรียนพร้อมกับ
อุปกรณ์การเรียน-กีฬา ให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ยังขาดแคลน และห่างไกลความเจริญ ด้านเกี่ยวกับ
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สาธารณประโยชน์ ร่วมงานกับมูลนิธิร่วมกตัญญูออกแจกของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ
ทัง้ วาตภัย อัคคีภยั อุทกภัย และภัยพิบตั อิ น่ื ๆ รวมถึงรวมถึงแจกของเพือ่ ช่วยเหลือป้องกันภัยหนาว
ตามจังหวัดต่าง ๆ ที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเดินทางไปช่วยเหลือ ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง รวมถึงงาน
พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๐ และในวันส�ำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธ
ศาสนา ร่วมสร้างและปฏิสังขรณ์วัด อุโบสถ ศาลาและเมรุ มาอย่างต่อเนื่องตามล�ำดับ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายฐิติกร เศวตนันทน์ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาสาสมัครท�ำงานช่วย
เหลือน�ำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน ในคราวประสบภัยต่าง ๆ เช่น น�้ำท่วม
และเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือและอุปถัมภ์ในกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธีประสาทปริญญาและงาน
วิสาขบูชาโลกด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นายฐิติกร เศวตนันทน์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นายสมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว)

อายุ ๓๖ ปี
สําเร็จการศึกษา  วท.ม.กิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด.กิตติมศักดิ์ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญญู
ชาวต�ำบลเกาะแก้ว อ�ำเภอส�ำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตน ทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
เป็นอาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์มลู นิธริ ว่ มกตัญญู ด้านเกีย่ วกับสังคม ท�ำงานช่วยเหลือด้านการ
ศึกษาโดยร่วมงานกับมูลนิธิร่วมกตัญญูมอบอาคารเรียนพร้อมกับอุปกรณ์การเรียน-กีฬา ให้กับ
โรงเรียนต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลน และห่างไกลความเจริญ ด้านเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ ร่วมงาน
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กับมูลนิธริ ว่ มกตัญญูออกแจกของเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่างๆ ทัง้ วาตภัย อัคคีภยั อุทกภัย และ
ภัยพิบัติอ่ืนๆ รวมถึงแจกของเพื่อช่วยเหลือป้องกันภัยหนาวตามจังหวัดต่างๆ ที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
เดินทางไปช่วยเหลือ ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง รวมถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และในวันส�ำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา ร่วมสร้างและปฏิสังขรณ์วัด
อุโบสถ ศาลาและเมรุ มาอย่างต่อเนื่องตามล�ำดับ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสมบัติ บัญชาเมฆ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของ มหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาสาสมัครท�ำงานช่วย
เหลือน�ำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน ในคราวประสบภัยต่าง ๆ เช่น น�้ำท่วม
และเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือและอุปถัมภ์ในกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธีประสาทปริญญาและงาน
วิสาขบูชาโลกด้วยดีเสมอมา
นับได้ว่า นายสมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว) เป็นบุคคลผู้ที่ได้บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางสาวศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว)

อายุ ๒๖ ปี
สําเร็จการศึกษา  ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์(สื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยรังสิต
อาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญญู
ชาวต�ำบลบางพลีใหญ่ อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตน ทํางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
เป็นอาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์มลู นิธริ ว่ มกตัญญู ด้านเกีย่ วกับสังคม ท�ำงานช่วยเหลือด้านการ
ศึกษาโดยร่วมงานกับมูลนิธิร่วมกตัญญูมอบอาคารเรียนพร้อมกับอุปกรณ์การเรียน-กีฬา ให้กับ
โรงเรียนต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลน และห่างไกลความเจริญ ด้านเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ ร่วมงาน
กับมูลนิธริ ว่ มกตัญญูออกแจกของเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่าง ๆ ทัง้ วาตภัย อัคคีภยั อุทกภัย และ

289
ภัยพิบัติอื่น ๆ รวมถึงแจกของเพื่อช่วยเหลือป้องกันภัยหนาวตามจังหวัดต่างๆ ที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
เดินทางไปช่วยเหลือ ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง รวมถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และในวันส�ำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา ร่วมสร้างและปฏิสังขรณ์วัด
อุโบสถ ศาลาและเมรุ มาอย่างต่อเนื่องตามล�ำดับ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวศรศิลป์ มณีวรรณ์  ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาสาสมัครท�ำงานช่วย
เหลือน�ำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน ในคราวประสบภัยต่าง ๆ เช่น น�้ำท่วม
และเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือและอุปถัมภ์ในกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธีประสาทปริญญาและงาน
วิสาขบูชาโลกด้วยดีเสมอมา
นับได้วา่ นางสาวศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว)  เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บาํ เพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

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

นางอุทัยวรรณ แก้วพิจิตร

อายุ ๓๕ ปี
        ส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
      ชาวต�ำบลบ้านชี  อ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ อุทิศตนท�ำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ  
พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์   มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา บ�ำเพ็ญทาน ศีล
ภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ  พัฒนาตนตามหลักศีล  สมาธิและปัญญา อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังปัญญา
เพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ประเทศชาติ  และเอาใจใส่ต่อการศึกษา  การปฏิบัติตามหลักธรรม
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การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและตาม
หลักกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ้ นื่ และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ นื่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในด้านชีวติ ส่วนตัว
และชีวิตการท�ำงาน ด้านเกี่ยวกับการบริหาร ๑. ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ในระบบการให้บริการใน
หน่วยงาน ๒. ดูแลความเรียบร้อยและจัดการส่วนบริการที่รับผิดชอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะดวกและปลอดภัยแก่การปฏิบตั งิ าน ๓. ประชุมประจ�ำเดือนของหน่วยงานเพือ่ รับทราบเป้าหมาย
แนวทางการด�ำเนินงานและแก้ปญ
ั หา ๔. มีสว่ นร่วมในโครงการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพอนามัย
และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ สี ว่ นสนับสนุนการปฏิบตั กิ าร ๕. ประสานงานระหว่างบุคคล
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ๖. ควบคุมก�ำกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของงาน ๗. รวบรวมสถิติผู้รับบริการและการให้บริการพยาบาลประจ�ำเดือน และประจ�ำปี ที่จะ
สะท้อนให้เห็นผลส�ำเร็จของงาน ปัญหาและอุปสรรค ๘.  ประเมิน วินจิ ฉัย วางแผน การดูแลสภาวะ
สุขภาพของประชาชน ในชุมชนเขตรับผิดชอบ  ๙.  พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขในหน่วยงานและ
ชุมชน  ๑๐.  ร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพอนามัยในหน่วยงานและในชุมชน ๑๑.  วิเคราะห์
ปัญหา แก้ไขอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ กับระบบของงาน บุคคล สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ตัดสินใจทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
แผนปฏิบัติงาน  ตามสถานการณ์และข้อมูล ๑๒. เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านการพยาบาลแก่เจ้า
หน้าทีใ่ นหน่วยงาน ๑๓. ร่วมปรับปรุงระบบงานบริการในหน่วยงาน จัดระบบบริการเพือ่ ความสะดวก
ในการบริการ ด้านเกี่ยวกับการบริการ ๑. เยี่ยมสร้างสัมพันธภาพ ประเมินครอบครัว เพื่อดูแล
สนับสนุนให้ครอบครัวในความรับผิดชอบ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง  ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ได้ในครอบครัวและในชุมชน ๒. เยี่ยมบ้านเพื่อให้การพยาบาลเป็นรายบุคคล ครอบครัว ทั้งกลุ่ม
ที่อยู่ในภาวะปกติ กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งผู้ป่วยหรือ
ผู้มีปัญหาสุขภาพที่ต้องการการดูแลที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือใช้ทักษะขั้นสูงในการให้บริการ ๓. ใช้
กระบวนการพยาบาล ประเมินปัญหา วินิจฉัย วางแผน และปฏิบัติการดูแลสุขภาพครอบครัว
ในความรับผิดชอบ ๔. ให้บริการสุขศึกษา โดยการให้ข้อมูลด้านสุขภาพ ด้วยวิธีการสอน แนะน�ำ
รายบุคคล รายกลุ่ม  ฝึกทักษะในการปฏิบัติให้สามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นป้องกันโรค สร้างเสริม
สุขภาพ การฟื้นฟูสภาพตนแก่ตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๕. คัดกรองผู้ป่วยตามอาการและความรุนแรงของโรค ตรวจวินิจฉัยให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ทัง้ ในเวลาและนอกเวลาราชการ  ภายใต้ขอ้ ก�ำหนด ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเพือ่ การรักษา
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และส่งต่อผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้ได้รบั การรักษาพยาบาลทีเ่ หมาะสม ๖. บริการแนะน�ำ/บริการปรึกษาแก่ผรู้ บั
บริการในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมกับสภาพลักษณะของแต่ละครอบครัว
โดยท�ำหน้าที่เป็นแหล่งประโยชน์ และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ๗. จัดเตรียมและดูแลรักษา
อุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ ให้สะอาดและปราศจากเชือ้ ๘. ประเมินสภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ได้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๙. ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ  คัดกรองผู้ป่วย
โรคไม่ตดิ ต่อ ตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม และผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตในชุมชน  
๑๐. ให้บริการรับฝากครรภ์  ดูแลหญิงตั้งครรภ์ และติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน
๑๑. ให้บริการงานวางแผนครอบครัว ให้บริการฉีดยาคุม จ่ายยาคุมและถุงยางอนามัย ๑๒. ให้บริการ
คลินิกพิเศษต่าง ๆ เช่น คลินิก DM, HT คลินิกให้ค�ำปรึกษาเป็นต้น ๑๓. ให้บริการงานโภชนาการ  
ติดตามชั่งน�้ำหนักเด็กที่มีอายุ ๐ - ๗๒ เดือน เด็กวัยเรียนและประเมินภาวะโภชนาการ, ตรวจ
พัฒนาการเด็ก, ประเมิน EQ, คัดกรองออทิสติก ๑๔. งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จัดตั้งชมรม
ผูส้ งู อายุทกุ หมูบ่ า้ น จัดประชุมชมรมผูส้ งู อายุทกุ เดือนตรวจสุขภาพและให้ความรูด้ า้ นสุขภาพ  และ
ส่งเสริมการออกก�ำลังกายในผูส้ งู อายุ ๑๕. งานส่งเสริมการออกก�ำลังกาย แนะน�ำส่งเสริมและติดตาม
การตั้งชมรมออกก�ำลังกายในชุมชน ๑๖. ประสานระบบรับ-ส่ง ต่อผู้ป่วยระหว่างสถานบริการกับ
โรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ๑๗. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
ผูน้ �ำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นและประชาชนในพืน้ ที่ เพือ่ รับทราบข้อมูล ปรึกษา
และแก้ไขปัญหาที่พบในชุมชน ด้านเกี่ยวกับวิชาการ ๑. เข้าร่วมประชุมวิชาการของหน่วยงาน  
๒.   ช่วยจัดหาและจัดท�ำเอกสารต�ำราคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตลอดจนผู้ป่วยและญาติ ๓. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่แกนน�ำหมู่บ้าน,
อาสาสมัครสาธารณสุข, องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนและประชาชนทั่วไป ๔. แนะน�ำและแก้ไขปัญหา
ทางการพยาบาลและให้ค�ำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๕. ร่วมด�ำเนินการพัฒนาศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเข้าสู่มาตรฐานศูนย์บริการสุขภาพชุมชน ๖. สนับสนุนงานวิจัย ให้ความช่วยเหลือในการจัด
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ๗. ช่วยจัดเตรียมการเรียนการสอน รวมทั้งเอกสารส�ำหรับผู้มา
ฝึกอบรมและบ�ำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ให้การอุปถัมภ์บ�ำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยได้สร้างศาสนสถานที่ส�ำคัญไว้ในพระพุทธ
ศาสนาถวายความอุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุสามเณร
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางอุทัยวรรณ แก้วพิจิตร   
เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์ด้านต่าง ๆ  เช่น  เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา ถวายกองทุนภัตตาหารเพลแด่
พระนิสิต อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย  ด้วยดีเสมอมา
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นับได้วา่   นางอุทยั วรรณ แก้วพิจติ ร  เป็นบุคคลผูท้ ไี่ ด้บ�ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน์แก่สงั คม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ปรากฏไพศาล
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Honorary Insignia
on H.E Mr. Neak Sambo
Undersecretary of state, Minister of Cult and Religion
Kingdom of Cambodia

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 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:
His Excellency Mr. Neak Sambo, thirty-three years of age, was born on 10 January
1985 in Trorpang Rang Village, Tany commune, Ankor Chay District, Kampot Province. He
obtained bachelor degree of administration and master degree of international relations in
2006 and 2009, respectively. His Excellency entrusted by Cambodian Government in positions
as Secretary to Cambodian Monks’ Mission to Thailand during 2007-2012. In 2012, he was
promoted to be Advisor to the Ministry of Cult and Religion. From 2015 to the present, he
has been appointed as Undersecretary of state, Minister of Cult and Religion. His Excellency
has made the significant contributions to the work for promoting and supporting Buddhism.
He has been fully engaging to promote and propagate Buddhism through various activities.
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His Excellency Mr. Neak Sambo keeps moral and upright conducts. His kindness,
compassion, generosity and righteousness win his great respect from the Buddhist circles
all over the world. In MCU, he has supported and facilitated Cambodian Buddhist monks
studying in various. At the present, he is holding a position of Undersecretary of state,
Minister of Cult and Religion, Kingdom of Cambodia.
Through his meritorious deeds and social services mentioned above, Mr. Neak Sambo
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 Insignia.

Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
on Mrs. Khounmy Panyanouvong
Patron of Wat Ong Teu Mahawihan, Vientiane
Lao People's Democratic Republic

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia, at the convocation ceremony 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:
Mrs. Khounmy Panyanouvong, sixty-two years of age, was born in 1955 in Vientiane,
Lao People’s Democratic Republic. She has been a patron of Wat Ong Teu Mahawihan,
Vientiane. She has made the significant contributions to the work for promoting and supporting
Buddhism. Mrs. Khounmy Panyanouvong has been fully engaging to promote and propagate
Buddhism through various activities. Along with her family, she has carried out merit making
and observed precepts in Buddhist important days. In addition, she is a generous and righteous
by conducting many social activities for the welfare of many such as donated money for
social welfare annually to schools and temples, offered meals to monks and novices etc.
Through her meritorious deeds and social services mentioned above, Mrs. Khounmy
Panyanouvong is regarded as the Buddhist person who offers social welfare and benefits to
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her country and the entire world. She also deserves the kind of praise and honor. Accordingly,
the Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer
on her an Honorary Insignia.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Dr. Ye Aung
Vice Chairman of All Myanmar Buddhasasana Anugghaha Association
Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 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. Ye Aung, fifty-five years of age, was born on 04th Jan, 1963, Light Infantry
Battalion, Indakaw Township, Pago Division, Republic of the Union of Myanmar. He obtained
Bachelor of Arts and (F.G) Marine Officer MASTER, Master (Ocean Going) Republic of
Liberia. He was also conferred Doctor of Environmental Marine Meteorology, Republic of
Liberia. Since 1989, he serves as secretary of Myanmar Border Mountainous Region Buddha
Sasana Mission to spread Buddha Sasana in the areas such as Chin State, Kaya State, Wa
area, in Northern Shan State, Kaying State, and border of Myanmar Bangladesh where
Buddha Sasana hasn’t developed yet. He is one the main donors for the construction of
Pagodas, Monasteries, hospitals and schools in those areas. He is not only serving as the
Vice Secretary of the National Myanmar Theravada Buddha Religion Association and the
Border Mountainous District Sasana Anuggaha Union but also the Vice President of five
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countries Buddha Mission trip group. He is one coordinator with the Buddhist organizations
on the Suvannabhumi land in Southeast Asia. Furthermore, he was cooperating with the
Ministry of Religion to invite Buddha’s Relic from China to Myanmar in order to pay homage
for the people of Myanmar in 2014. He has also organized 1,375,780 people to be the members
of Sasana Anugghaha Association in Yangon. On the other hand, he is appointed in charge
of the Yin Kye Lein Mar (Behavioral and Moral Skills Training) training for children. He
has also leading 11,777 children to attend this training program and contributing text books
for the children and teachers of this training program. He was also received many religious
awards as Thudhamma Manijotadhara (Social Award) that of conferring by the Government
of Myanmar and private organizations.
He has been invited to participate in the various national, regional and international
conferences, seminars and workshop in Asia. He is co-organizing committee member for
Suvannabhumi research project and Association of Asian Buddhist Community with
Mahachulalongkornrajavidyalya University. He always joins hand with MCU for religious
activities in many years. 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 serves as the post of Vice Chairman of All Myanmar Buddhasasana
Anugghaha Association in Myanmar.
Through his meritorious deeds and social services mentioned above, Dr. Ye Aung
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 Insignia.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Mr. Wang Li
Deputy Director of International Affairs, 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
Insignia, 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:
Mr. Wang Li, fifty-three years of age, was born on 36th of January 1965, in Beijing,
People’s Republic of China. And he graduated from Naval Electronics Engineering Academy,
and other academy in China. In 2003, he did self study for the further knowledge of Buddhist
teaching and Pali Language and as a translator at Chinese Monastery Lumbini, Nepal for a
year. He has organized many Buddhist activities in China. He has been invited to participate
in the various national, regional and international conferences, seminars and workshop in
many countries. He plays a key role in order to exchange and mutual understanding of
Buddhism between Chinese and Thailand about twenty years ago. Apart from these, he
always joins hand with MCU in a matters of seminar, conference and Buddhist activities
and so on.. He is one of the coordinators to invite Chinese Buddhist delegations to attend
ICDV & IABU Executive Committee meeting and Vesak celebrations to Thailand and also
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invites Thai Buddhist delegations to attend the World Buddhist Forum in China and other
religious activities.
He has been invited to participate in the various national, regional and international
conferences, seminars and workshop in Asia. 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 serves as Deputy Director of
International Affairs, Buddhist Association of China.
Through his meritorious deeds and social services mentioned above, Mr. Wang Li
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 Insignia.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Mr.Gamini Ranjith Bandara
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 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. Gamini Ranjith Bandara, sixty-seven years of age, was born on 30th of May 1951,
in Sri Lanka. He obtained Mass Communication Degree in Sri Lanka and Management
Degree, Moscow, USSR, Russia. He has an experiences such as working at Head Quarters
of co-operative organization in Sri Lanka (NCC), Swedish co-operative projects, the
international co-operative alliance (ICA) South Asia and coordinating with all over the cooperative organization (Sweden, Japan, Korea, India etc.) and is invited to participate in the
various seminars, workshop and international conferences, in many countries.
He has also organized International Buddhist Seminar on 11th August 2006 at Pallekele,
Kandy, Sri Lanka, started the International Buddhist Academy (SIBA) cooperation with
Mahachulalongkrornrajavidyalaya University from Thailand (July 2009), raised the funding
of Sri Lanka Buddhist Academy, SIBA, which is one of the affiliation with MCU, 2nd
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International Buddhist Culture Seminar at Pallekele, which is coordinated with Liuzu
Monastery in China, Sri Lanka Tour Royal Queen of Thailand and Japanese Prime Minister
on August, 2013. He has coordinated with the Government of Myanmar, two tusker Elephant
to Sri Dalada Maligawa, coordinated with the Malaysian Buddhist Organization in Malaysia,
81 Mabal Buddhist stature as a gift and distribute to rural area of the Temple, coordinated
with the 17 Buddhist countries and build up the international Buddhist museum premises of
Sri Dalada Maligawa, coordinated with the Government of India for starting the Kandyan
Dance Faculty at Pallekele, Kandy and cooperated with China for the renovation of all
Buddhist Monastery in Vauniya District, Sri Lanka.
He is always joined hand an exchange between MCU-SIBA in order to set up affiliation
institute, participated between MCU-SIBA committee meeting and invited for the participation
of the United Nations Day of Vesak celebration in Thailand. Furthermore, he welcomes all
Thai Buddhist delegations such as Royal family, Prime Minister of Thailand and MCU
delegations to pay homage of the Buddha’s Tooth Relic.
He has been actively participating for the growth and development of Buddhism in
Sri Lanka and other countries. He keeps strict discipline and upright conducts. At the present,
he serves as Director of Sri Lanka Buddhist Academy and Director of International Affairs
of Sri Dalada Maligawa, Kandy, Sri Lanka and coordinator to Mahanayaka of Malwatta &
Asgiriya Chapter in Sri Lanka.
Through his meritorious deeds and social services mentioned above, Mr. Gamini
Ranjith Bandara 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 Insignia.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Mr. Hidenori Uetsuji
Freelance Interpreter

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 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. Hidenori Uetsuji, sixty-one years of age, was born on 22nd February, 1957 Fukui,
Japan. And he obtained Bachelor of Arts in Japanese language and literature in Kyoto
University, 1981. He has an experience such as assistant to Mahachula longkornrajvidyalaya
University in Buddhist exchange between Thailand and Japan since 2005 to the present. He
was given temporary higher ordinate as a Bhikkhu at Wat Arun Ratchawaramahawihan,
Bangkok in 2016. He has cooperated as assistant of mutual relationship between MCU and
Japanese Buddhist organizations and Japanese Buddhist universities from 2006-2017. He
was invited for the participating in the United Nations Day of Vesak Celebrations organized
by MCU from 2006-2017.
He always joins hand for an exchange and cooperation between MCU and Japanese
Buddhist universities and organizations. He is also invited participation the United Nations
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Day of Vesak celebration in Thailand, participated religious activities between MCU-Japanese
Buddhist delegations on the some occasion.
He has been invited to participate in the various national, international conferences,
seminars and workshop in Asia. He has been actively participating for the growth and
development of Buddhism in Japan and in many other countries. He keeps strict discipline
and upright conducts. At the present, he serves as Freelance Interpreter in Japanese, Thai
and English.
Through his social services mentioned above, Mr. Hidenori Uetsuji 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 Mahachulalongkorn
rajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer on him an Honorary
Insignia.

Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council

306

The Honorary Insignia
On Mr. Mi Xiong
People’s Republic of China

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 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. Mi Xion, fifty-four years of age, was born on 2nd December 1964, in China. He
has studied Shanghai Academy of Fine Arts from 1982 to 1986, in Shanghai, China. He has
also organized many exhibitions as the following: International exhibitions such as October
1999, Chinese Culture Center (E1 Monte) of the T.E.C.O in Los Angeles “Los AngelesKaohsiung, Mi Xiong’s Buddhist Painting Exhibition”, September 2000 Nan Tien Temple
of Fo Guang Shan in Sydney, Australia “The Millennium Buddhist Light-Mi Xiong Buddhist
Art Exhibition” and October 2000 IBAA Parramatta of Fo Guang Shan in Sydney, Australia
“The Millennium Buddhist Light-Mi Xiong Buddhist Arts Exhibition”, Sense-Face Art
Center in Kaohsiung, Taiwan “Perceptions on Buddhism” Mi Xiong’s Buddhist Art Exhibition,
October 1996, Pristine Harmony Art Center in Taipei, Taiwan “The Same Nature-From
Shanghai to Taiwan”, Mi Xiong’s Buddhist Art Exhibition, November 1996 Molly Gallery

307
in Kaohsiung, Taiwan “Mi Xiong’s heart Buddhist Art Exhibition”, October 1999 Cultural
Exhibition Room Two of Kaohsiung Chiang Kai-shek Culture Center, Taiwan, “Los AngelesKaohsiung-Mi Xiong’s Buddhist Painting Exhibition”, January 2000 “Buddhist Light of the
Century-Mi Xiong’s Buddhist Art Exhibition” in Lanyang Branch of Fo Guang Shan, Yi-lan,
Taiwan, January 2002 Meidiyas Linkou Art Living Hall-Ch’an, Mind and Space Series Ⅰ,
February 2001 Meidiyas Linkou Art Living Hall-Ch’an, Mind and Space Series, March
2002, Lanyang Art Museum of Fo Guang Shan in Yilan, Taiwan, October 2007, Soaring
Cloud Art Center in Kaohsiung, Taiwan, March 20115, Anniversary of Kaohsiung Buddhist
Monastery, Chinese Penmanship & Monochromes from ancient times to the present and
October 2011 Kaohsiung Culture Center, Kaohsiung–Fine Arts “ Kaohsiung–Ink–Image.”
Furthermore, he has co organized the 1st World Buddhism Forum in China, TheravadaMahayana Forum, cooperative Buddhist activities in Monasteries in China, master plan for
Meditation course for staff member of Wonglong Net Dragon in weekly. He has also received
award “New Talent Award” from Hokutokai, Tokyo, Japan in May, 1992 and World Buddhist
Outstanding Leader Award in February 2016.
He has established Mahayana Study Center, MCU, in June 2016, MCU APP was
provided by Buddhism Department, Net Dragon and in September 2016, Phra Brahmapundit
APP was also provided by Buddhism Department, Net Dragon, Chief planner of the first
World Buddhist Forum, Planning Putuo Mountain the South China sea Bodhisattva Guanyin
Culture Festival. He is also one of the key people for promoting Buddhist teaching through
Information &Technology and the United Nations Day of Vesak.
He has been actively participating for the growth and development of Buddhism in
China and other countries. He keeps strict discipline and upright conducts. At present, he
serves as Artistic Director, Taiwan summit Creative Development Co., Ltd, Artistic Director,
Photobuddha.com, Owner of Mi Xiong Religious Arts Studio, and Artistic Director–Mi
Xiong Dehua Porcelain Research Development Centre.
Through his social services mentioned above, Mr. Mi Xion 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 Insignia.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

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

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya
Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
on 26th February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
Siri Sudhamma Singi Daw. Sandar Win, forty- eight years of age, was born on 10th
January, 1970, in Yangon, Republic of the Union of Myanmar. She was educated at High
School, Latha, Yangon. She obtained Bachelor of Commerce in Business Management from
Yangon Institutes of Economics in 1991.
Since the establishment of the company in 1993, she serves as Director, Shwe Than
Lwin Trading Co., Ltd, especially for the financial matters. Recently, her company is leading
in construction and hotel businesses. She is one of the main donors for the pavilions of
pagodas, monasteries, hospitals, wells and schools and distributes uniform to school children
in the remote areas of Myanmar. She also sponsors for 5000 novices ordination in Buu Kaing

309
Village, Myaung Township, Sagain Division. She also raises the funding of the free health
care of the Sangha at Jivitadana Sangha hospital in Yangon. She has offered donation to the
construction of Mahachulalongkornrachuthis Monastery, MCU, in Thailand.
She is not only serving as Director, Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd but also she
serves for many social welfares and religious activities cooperating with Ministry of Religious
Affairs of Myanmar. She was also received many religious awards as Sudhamma Singi, Siha
Sudhamma Singi, Siri Sudhamma Singi that of conferring by the Government of Myanmar
and private organizations.
She has been invited to participate in the various national, regional and international
conferences, seminars and workshop in Asia. She has been actively participating for the
growth and development of Buddhism in Myanmar and in many other countries. She keeps
strict discipline and upright conducts. At the present, she serves as the post of Director,
(Finance) of Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd, Head of Construction and hotel businesses
and head of Shwe Pyit Taing Htaung Foundation.
Through her meritorious deeds and social services mentioned above, Siri Sudhamma
Singi Daw. Sandar Win is regarded as the Buddhist person who offers social welfare and
benefits to her country and the entire world. She also deserves the kind of praise and honor.
Accordingly, the Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous
resolution to confer on her an Honorary Insignia.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Agga Maha Siri Sudhamma Singi Daw. Myint Myint Win
Managing Director (Media) of Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd
Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 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:
Agga Maha Siri Sudhamma Singi Daw. Myint Myint Win, forty-seven years of age,
was born on 25th March, 1971, in Yangon, Republic of the Union of Myanmar. She was
educated High School, Latha, Yangon. She obtained Bachelor of Science (Physics) from
Yangon Arts & Science University in 1993.
Since the establishment of the company in 1993, she serves as Director, Shwe Than
Lwin Trading Co., Ltd, especially in trading sectors. She is one of the main donors for the
500 novices ordination ceremony in Mudon Myo Kyaung Thit Pariyatti Teaching Monastery,
Mong State, 55 novices ordination ceremony in Kabaraye Shwe Hnin Si Pariyatti Teaching
Monastery, Mayangone, Yangon and 5000 novices ordination ceremony in Buu Kaing Village,
Myaung Township, Sagaing Division.
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She is one of the donors for the construction of Basic Monastery Education School
in Maka Maung, Kyaikkhami Yayle Pagoda, Mon State and Satta Sattarha Stupa and
meditation center in Nay Pyi Taw. She sponsors on the 5th all Sangha Association Conference
in Yangon. Apart from these, she gives much other contribution schools and uniform to
school children in the remote areas of Myanmar. She is the main donor and cooperation with
the Sky Net media for the broadcasting Buddhist teaching through the worldwide. Furthermore,
she is the contribution for the flood victims in Myanmar. She has offered many donations to
the construction of Mahachulalongkornrachuthis Monastery, MCU, in Thailand.
She is not only serving as Director, Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd but also she
serves for many social welfares and religious activities cooperating with Ministry of Religious
Affairs of Myanmar. She was also offered many religious and social awards as Siri Sudhamma
Singi and Agga Maha Siri Sudhamma Singi that of conferring by the Government of Myanmar
and private organizations.
She has been invited to participate in the various national, regional and international
conferences, seminars and workshop in Asia. She has been actively participating for the
growth and development of Buddhism in Myanmar and in many other countries. She keeps
strict discipline and upright conducts. At the present, she serves as Managing Director,
(Media) of Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd.
Through her meritorious deeds and social services mentioned above, Agga Maha
Siri Sudhamma Singi Daw. Myint Myint Win is regarded as the Buddhist person who offers
social welfare and benefits to her country and the entire world. She also deserves the kind
of praise and honor. Accordingly, the Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
has unanimous resolution to confer on her an Honorary Insignia.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
on Mr. Teo Guek Hong (Martin Teo)
Executive Director of WAKi International Group, Malaysia

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya
Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
on February 26th, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that :
Mr. Teo Guek Hong (Martin Teo), forty-one years of age, was born on 16 December
1976 in Johor, Malaysia. He has made the significant contributions to the work for promoting
and supporting Buddhism. He has been fully engaging to promote and propagate Buddhism
through various activities. He was one of the donor in various national, regional and
international places such as building one room of the International Meditation Building (100
rooms for retired nuns and female meditators), one of donor of Segamat Buddhist Association
Dharma hall, in Segamat, Johor, Malaysia (Hometown), a donor of Dharma books for free
distribution. In addition, he took a role as one of sponsor to many Buddhist temples all
around the world for their Buddhist activities; particularly in Thailand, Malaysia, Indonesia,
Philippines, Sri Lanka, China, Cambodia, Myanmar, India and others.
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In addition, he is a generous and righteous, he has conducted many social activities
for the welfare such as donated money for social welfare annually to schools and temples.
In MCU, he has been one of sponsor to Faculty of Buddhism, he has been one of sponsor
of funding for monks’ robes in annual convocation ceremony, for annual Insight Meditation
Practice, also meals to monks and novices who are studying in MCU, and also provided
scholarship for monks and novices who are studying in MCU. At the present, he is holding
a position of an Executive Director of WAKi International Group, Selangor, Malaysia.
Through his meritorious deeds and social services mentioned above, Mr. Teo Guek
Hong (Martin Teo) 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 Insignia.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
on Mr. Bounthavy Phonethasine
Deputy Director General of Religious Affairs Department, Vientiane
Lao People's Democratic Republic

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia, at the convocation ceremony 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:
Mr. Bounthavy Phonethasine, forty-one years of age, was born in 1976 in Lao People’s
Democratic Republic. He obtained bachelor degree from Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Thailand. He has made the significant contributions to the work for promoting
and supporting Buddhism. In his capacity as Deputy Director General of Religious Affairs
Department, Mr. Bounthavy Phonethasine has been fully engaging to promote and propagate
Buddhism through various activities. He has participated in national and international meeting
and conferences. In addition, he has welcome all Thai Buddhist delegates to pay homage to
Buddhist holy places in the Lao People’s Democratic Republic.
He has been actively participating for the growth and development of Buddhism in
Lao People’s Democratic Republic and other countries. He keeps strict discipline and upright
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conducts. At the present, he serves as Deputy Director General of Religious Affairs
Department, Lao People’s Democratic Republic.
Through his meritorious deeds and social services mentioned above, Mr. Bounthavy
Phonethasine 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 Insignia.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
on Mrs. Teo Siao Wei
General Manager of WAKi International Group, Malaysia

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya
Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
on February 26th, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that :
Mrs. Teo Siao Wei, thirty-two years of age, was born on 31 August 1985 in Johor,
Malaysia. She received degree in business management. She has made the significant
contributions to the work for promoting and supporting Buddhism. Mrs. Teo Siao Wei has
been fully engaging to promote and propagate Buddhism through various activities. Along
with her family, she has donated money in various national, regional and international places
such as building one room of the International Meditation Building (100 rooms for retired
nuns and female meditators), Segamat Buddhist Association Dharma hall, in Segamat, Johor,
Malaysia (Hometown), Dharma books for free distribution. She has been sponsor to many
Buddhist temples all around the world for their Buddhist activities; particularly in Thailand,
Malaysia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, China, Cambodia, Myanmar, India and others.
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In addition, she is a generous and righteous by conducting many social activities for
the welfare such as donated money for social welfare annually to schools and temples. In
MCU, she has been one of sponsor to Faculty of Buddhism, she has been one of sponsor of
funding for monks’ robes in annual convocation ceremony, for annual Insight Meditation
Practice, meals to monks and novices who are studying in MCU, and gave the scholarship
to monks and novices who are studying in MCU. At the present, she has been General
Manager of WAKi International Group, Selangor, Malaysia.
Through her meritorious deeds and social services mentioned above, Mrs. Teo Siao
Wei is regarded as the Buddhist person who offers social welfare and benefits to her country
and the entire world. She also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, the
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer
on her an Honorary Insignia.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
on Miss Cheung Shuk Fung
Business Consultant, Hong Kong
People’s Republic of China

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya
Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
on February 26th, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that :
Miss Cheung Shuk Fung was born in Hong Kong, the People’s Republic of China.
She obtained bachelor degree of business management. She has been working as business
consultant in the financial industry. Miss Wong Lai Yee was impressed and enlightened by
Maci Tongsuk Namjaedsri or Ven. Guo Kit, and then she decided to become a Dharma
follower and a vegetarian with more concerns about the environmental protection, animal
rights and the social responsibility. Miss Cheung Shuk Fung followed Maci Tongsuk
Namjaedsri to donate to temples, hospitals, community center in Chiang Mai mountain areas,
orphans school, flood victims and accommodation for monks, etc.
She has made the
significant contributions to the work for promoting and supporting Buddhism. She has been
fully engaging to promote and propagate Buddhism through various activities. In addition,
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she is sponsoring construction/renovation of Sangha quarters, temples, hospitals, schools,
Buddha statues, etc; and donating food, materials, necessities to any needy parties.
Miss Cheung Shuk Fung keeps moral and upright conducts. Her kindness, compassion,
generosity and righteousness win her great respect from the Buddhist circles all over the
world. At the present, she is Business Consultant in a financial company in Hong Kong, the
People’s Republic of China.
Through her meritorious deeds and social services mentioned above, she is regarded
as the Buddhist person who offers social welfare and benefits to her country and the entire
world. She also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, the
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer
on her an Honorary Insignia.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
on Miss Wong Lai Yee
Chief Customer Officer of financial services company, HK Stock Exchange
Hong Kong, People’s Republic of China

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya
Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2561
on 26th February, BE 2561 (CE 2018) had unanimously resolved that:
Miss Wong Lai Yee, fifty-two years of age, was born in 1966 in Hong Kong, the
People’s Republic of China. She obtained bachelor degree of marketing. Since then she has
been working mainly in the financial industry for over 20 years. Miss Wong Lai Yee was
interested in Primordia Medicine, then she decided to become a Dharma follower and a
vegetarian with more concerns about the environmental protection, animal rights and the
social responsibility. She has made the significant contributions to the work for promoting
and supporting Buddhism. He has been fully engaging to promote and propagate Buddhism
through various activities. Her miracle journey with Buddhism has been starting since she
met Maci Tongsuk Namjaedsri or Ven. Guo Kit, connected through Ricky’s wife in Jan 2014.
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She join more and more activities like chanting, fish release, monk offering, retreat, meditation,
etc., organized by monastery – Om Siva Namavali. Maci Tongsuk Namjaedsri has enlightened
her to work harder in learning and practicing Buddhism. In addition, she is sponsoring
construction/renovation of Sangha quarters, temples, hospitals, schools, Buddha statues, etc;
and donating food, materials, necessities to any needy parties.
Miss Wong Lai Yee keeps moral and upright conducts. Her kindness, compassion,
generosity and righteousness win her great respect from the Buddhist circles all over the
world. At the present, she is Chief Customer Officer (CCO) in a financial services company
in HK Stock Exchange, Hong Kong, the People’s Republic of China.
Through her meritorious deeds and social services mentioned above, she is regarded
as the Buddhist person who offers social welfare and benefits to her country and the entire
world. She also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, the
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer
on her an Honorary Insignia.
Given on 13th May BE 2561 (CE 2018)

(Phra Dhampanyabodi)
The President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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