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คำปรารภ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนา
ขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ ไดเปดทำการสอนอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๓๒
ตอมา ใน พ.ศ.๒๔๓๙ ไดทรงพระราชทานนามใหมวา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระราช
ปณิธานใหเปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ
การจัดการศึกษาพระไตรปฎก และวิชาชั้นสูงระดับอุดมศึกษา ไดเริ่มขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐
จนกระทัง่ เมือ่ ป พ.ศ.๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ขึ้น โดยมี
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพนั ธกิจหลัก ๔ ดาน คือ ผลิตบัณฑิต วิจยั และ
พั ฒ นา ส ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาและบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม ทำนุ บำรุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
นอกจากดำเนินงานตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายแลว มหาวิทยาลัยยังมีนโยบาย
สงเสริม สนับสนุน และยกยองประกาศเกียรติคุณพระมหาเถรานุเถระและอุบาสกอุบาสิกา ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศผูบำเพ็ญสาธารณประโยชนแกสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญา
ุ ตัง้ แต
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคณ
ป พ.ศ.๒๕๒๒ เปนตนมาจวบจนถึงปจจุบัน เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูในงานพิธี
ประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย เปนประจำทุกป
หนังสือประกาศเกียรติคุณผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณเลมนี้ จัดพิมพขึ้น
เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำป ๒๕๕๗ ซึ่งมีผูที่ไดรับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จำนวน ๒๗ รูป/คน ผทู ไี่ ดรบั ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๕ รูป/
คน และผูที่ไดรับเข็มเกียรติคุณ จำนวน ๕๓ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙๕ รูป/คน ในจำนวนนี้มีชาว
ตางประเทศ ไดเขารับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประกอบดวย
เมียนมาร ญีป่ นุ ศรีลงั กา จีน สหรัฐอเมริกา จีนไตหวัน และนอรเวย ในหนังสือเลมนี้ มีเนือ้ หากลาว
ประวัติโดยยอและผลงานเดน พรอมรูปภาพของผูที่ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง ๒ ระดับ และ
เข็มเกียรติคุณ
ขอแสดงมุทิตาจิตแกพระมหาเถรานุเถระและอุบาสกอุบาสิกาผูมุงมั่นประกอบกรณียกิจอัน
เปนหิตานุหิตประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเปนอเนกนานัปการ ขอใหทุกทานจงนิราศทุกข ประสบสุข ประกอบดวยปติสุขโสมนัส
บรรลุอัตถานุอัตถประโยชน สมดังเจตนาที่ปรารถนาทุกประการ
(พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศเกียรติคุณ

(4)

สรุปจำนวน

พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และเข็มเกียรติคณ
ุ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำป ๒๕๕๗ มีดงั นี้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(5)

สารบัญ

เรือ่ ง
คำปรารภ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ผทู ไี่ ดรบั
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๒๗ รูป/คน ประจำป ๒๕๕๗
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สรุปจำนวนผไู ดรบั ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ทัง้ ๒๗ รูป/คน
แยกตามสาขาวิชา ไดดงั นี้

