มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1

ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระธรรมภาณพิลาสd(อดุลยdอมโร)

อายุd๖๒dพรรษาd๔๑
วิทยฐานะdเปรียญธรรมd๘dประโยค,dศศ.ม.d(บริหารการศึกษา)
ตำแหนงdเจาอาวาสวัดคูยางdและเจาคณะจังหวัดกำแพงเพชร
dวัดคูยางd(พระอารามหลวง)dตำบลในเมืองdอำเภอเมืองdจังหวัดกำแพงเพชรd
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระ
งานคณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง
ไดบริหารกิจการคณะสงฆในเขตปกครองที่รับผิดชอบใหเปนไปดวยเรียบรอยดีงามdโดยเปนผู
ใหการอบรมหลักของพระธรรมวินัยdกฎหมายdกฎระเบียบตางdๆdของคณะสงฆและวิชาการ
เลขานุการแกพระสังฆาธิการและพระภิกษุสามเณรเสมอมาdกอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
ในการปกครองคณะสงฆdเปนผบู กุ เบิกในการสงเสริมใหพระสังฆาธิการและผมู สี ว นเกีย่ วของทัง้ หลาย
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จัดตัง้ สำนักศาสนศึกษาบาลีขนึ้ ในจังหวัดกำแพงเพชรdจนเปนเหตุทำใหมกี ารจัดสอบบาลีสนามหลวง
ขึน้ ในจังหวัดกำแพงเพชรจนกระทัง่ ปจจุบนั dไดใหความสนใจและเอาใจใสดแู ลการศึกษาของคณะสงฆ
โดยรวมdดวยการเปนครูสอนพระปริยตั ธิ รรมทัง้ แผนกธรรมและแผนกบาลีdเปนพระปริยตั นิ เิ ทศdเปน
กรรมการตรวจขอสอบธรรม-บาลีสนามหลวงdเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดคูยางdเปนหัวหนาศูนยงานพระธรรมทูตจังหวัดdเปนกรรมการบริหารศูนยประสานงาน
หนวยอบรมประชาชนประจำตำบลในภาคเหนือdเปนประธานกรรมการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม
ประจำจังหวัดdพัฒนาวัดคูยางจากวัดราษฎรจนเปนพระอารามหลวงdเปนกรรมการกอสรางวัด
สังฆานุภาพในการอุปถัมภและอำนวยการกอสรางของเจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย และ
เปนประธานกอสรางศาลานครซากังราวdซึง่ เปนหอประชุมสงฆขนาดใหญd๕ ชัน้ dโดยใชงบประมาณ
กวาd๕๖๐dลานบาทdเปนพระนักบริหารและนักพัฒนาdพรอมกับสงเสริมและสนับสนุนกิจการดาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาโดยบริจาคทรัพยในการจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณdวัสดุครุภณ
ั ฑ
สำหรับการศึกษาประจำหนวยวิทยบริการdจังหวัดกำแพงเพชรdตั้งแตเริ่มกอตั้งdและยังรับเปน
ประธานฝายสงฆในการระดมทุนทรัพยจากหนวยงานทัง้ ภาครัฐdเอกชนdและพอคาประชาชนทัว่ ไป
เพือ่ จัดตัง้ เปนหนวยวิทยบริการและวิทยาลัยสงฆdดวยการทำงานอยางทมุ เทเพือ่ กิจการพระศาสนา
และการศึกษาของสงฆจนไดรับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรและเกียรติบัตรผูทำคุณประโยชน
ตอพระพุทธศาสนาdดานการสงเสริมกิจการคณะสงฆdจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีdโลเกียรติบตั รผมู ผี ลงานดีเดนดานวัฒนธรรมdจังหวัดกำแพงเพชรdสาขามนุษยศาสตร
ดานศาสนาdจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติdและไดรับการคัดเลือกเปนผูใช
ภาษาไทยดีเดนจังหวัดกำแพงเพชรdจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
นับไดวา dพระธรรมภาณพิลาสd(อดุลยdอมโร)dเปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองประกาศเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชา
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
การจัดการเชิงพุทธdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระเทพมหาเจติยาจารยd(ชัยวัฒนdปฺญาสิริ)

อายุd๗๑dพรรษาd๕๒
วิทยฐานะdเปรียญธรรมd๙dประโยคdพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ตำแหนงdเจาคณะจังหวัดนครปฐมdและรองเจาอาวาสวัดพระปฐมเจดียร าชวรมหาวิหาร
วัดพระปฐมเจดียร าชวรมหาวิหารdอำเภอเมืองdจังหวัดนครปฐม
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระ
งานคณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาเปนอเนก
ประการdปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาคณะจังหวัดนครปฐมdรองเจาอาวาสวัดพระปฐมเจดียร าชวรวิหาร
ทานตระหนักถึงความสำคัญในกิจการดานพุทธศาสนาดวยดีเสมอมาdไดรบั ฉันทานุมตั จิ ากเจาอาวาส
วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหารdใหเปนรองเจาสำนักศาสนศึกษาวัดพระปฐมเจดียdรับผิดชอบ
ในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรทั้งแผนกธรรมและบาลีdโดยไดเปด
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โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีชื่อวาd“โรงเรียนสหศึกษาบาลี”dขึ้นที่วัดพระปฐมเจดียdมี
พระสังฆาธิการทุกรูปในจังหวัดนครปฐมเปนผอู ปุ ถัมภdมีพระภิกษุสามเณรนักเรียนบาลีในเขตจังหวัด
นครปฐมและจังหวัดใกลเคียงdมาเรียนรวมเปนแหงเดียวกันdทำใหสถิตดิ า นการสอบไดของพระภิกษุ
สามเณรนักเรียนบาลีสงู ขึน้ ไปเรือ่ ยdๆdตามลำดับdนอกจากนีย้ งั ไดรบั มอบหมายจากเจาอาวาสใหเปน
รองผูอำนวยการโรงเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยของวัดdเพื่อกำหนดแนวทางและ
ทิศทางการศึกษาดานพุทธศาสนาแกยวุ ชนของชาติใหเปนพลเมืองดีตามวิถพี ทุ ธdใหความอนุเคราะห
และสนับสนุนงานดานพุทธศาสนาdศิลปะdและวัฒนธรมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สวนงานราชการdหางรานdและองคกรตางdๆdในจังหวัดนครปฐมดวยดีเสมอมา เชนdอนุเคราะห
สถานทีใ่ นการจัดงานหรือกิจกรรมตางๆdภายในวัดdในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เชนdวันมาฆบูชา
วิสาขบูชาdอาสาฬหบูชาdหรืองานในเทศกาลเขาพรรษา-ออกพรรษาdทุกปเสมอมาdนับวาเปน
พระมหาเถระทีม่ คี วามรแู ละประสบการณดา นการศึกษาdและการปกครองคณะสงฆในจังหวัดใหเกิด
ความสมัครสมานสามัคคีเปนอยางดีdมีความรูและความสามารถในการแสดงพระธรรมเทศนา
ปาฐกถาธรรมdและแตงหนังสืออธิบายธรรมะdทัง้ ในแนวรอยแกวและรอยกรองdโดยไดแตงหนังสือ
ธรรมะไวหลายเรือ่ งdและไดอปุ ถัมภและสนับสนุนกิจกรรมตางdๆdทีม่ หาวิทยาลัยดำเนินการdเชน
งานพิธีประสาทปริญญาประจำปdการจัดประชุมวิชาการดานพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชาดวยดีเสมอมา
นับไดวา dพระเทพมหาเจติยาจารยd(ชัยวัฒนdปฺญาสิร)ิ dเปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญ
หิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdเปนอเนกประการdควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนาdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระเทพปญญามุนีd(ทองดีdฐิตายุโก)

อายุd๘๑dพรรษาd๖๑
วิทยฐานะdนักธรรมชัน้ เอกdการศึกษาพิเศษประกาศนียบัตรบัญชีไทยชัน้ สูง
ตำแหนงdเจาอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดอาวุธวิกสิตารามdเขตบางพลัดdกรุงเทพมหานคร
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระ
งานคณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาเปนอเนก
ประการdปจจุบันดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามและเจาสำนักศาสนศึกษาdใหความ
สนใจกิจการดานพุทธศาสนาดวยดีเสมอมาdโดยเปนเจาสำนักศาสนศึกษาวัดอาวุธวิกสิตาราม
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรทั้งแผนกธรรมและบาลีdเปนผูวางแผนและ
กำหนดยุทธศาสตรdและจัดการอบรมพระสงฆเพือ่ เปนพระธรรมทูตdสำหรับทำหนาทีใ่ นการเผยแผ
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หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในตางประเทศdประจำสำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ
(ฝายธรรมยุต)dควบคุมการกอสรางและบูรณปฏิสงั ขรณเสนาสนะภายในวัดอาวุธวิกสิตารามdเขต
บางพลัดdและวัดทงุ ศรีวไิ ลdอำเภอเขือ่ งในdจังหวัดอุบลราชธานีdจัดงานบวชเนกขัมมะปฏิบตั ธิ รรม
อบรมสมาธิภาวนาแกประชาชนdในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติdวันประสูติ
สมเด็จพระญาณสังวรdสมเด็จพระสังฆราชdสกลมหาสังฆปริณายกdเปนประจำทุกปdเปนพระมหา
เถระทีม่ คี วามรdู ประสบการณdเปนพระนักปราชญdพระนักเทศนdและพระนักการศึกษาdรับผิดชอบ
ดูแลdและสงเสริมกิจการสำนักเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดอาวุธวิกสิตารามdจนทำใหเปนสำนักเรียนของ
คณะสงฆฝายธรรมยุตdมีความโดดเดนdมีผูสอบไดแผนกธรรมและแผนกบาลีติดอันดับตนๆdของ
ประเทศไทยจนถึงปจจุบนั dดวยเหตุทที่ า นมีความรแู ละมีหลักจิตวิทยาในการครองใจคนdเหตุผลนีจ้ งึ
ทำใหทา นไดรบั ภาระในงานสำคัญตางๆdเปนอันมากdเชนdทำหนาทีใ่ นแผนกสงเคราะหรว มกับทาง
ราชการdเปนพิธกี รdประชาสัมพันธในพิธกี รรมการกุศลตางๆdเปนผปู ระสานงานหลักกับหนวยงาน
และบุคคลตางๆdในการประกอบพิธวี างศิลาฤกษdติดตอบุคคลในหนวยราชการdนักการเมืองdสำนัก
พระราชวังdและประชาชนทัว่ ไปดวยดีเสมอมาdอีกทัง้ ในการบริหารและการปกครองคนdทานกลาคิด
กลาทำdเด็ดขาดdเด็ดเดีย่ วdทรงไวซงึ่ สงาราศีนา เคารพยำเกรงdแตเปนผอู อ นโยนdมีเมตตาปรานี
เอือ้ เฟอ เผือ่ แผdสอดสองดูแลความเปนอยขู องผนู อ ยอยางดีdจึงเปนทีเ่ คารพนับถือรักใครของคณะสงฆ
ผูใตปกครองมาโดยตลอดdทานใหการอุปถัมภและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมาd
นับไดวา dพระเทพปญญามุนdี (ทองดีdฐติ ายุโก)dเปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองประกาศเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์dสาขาวิชา
พุทธจิตวิทยาdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระราชพุทธิรังษีd(บุญเพ็งdกตปุญโญ)

อายุd๘๖dพรรษาd๖๕
วิทยฐานะdนักธรรมชัน้ เอกdพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ตำแหนงdเจาอาวาสวัดธาตุนอ ยdและทีป่ รึกษาเจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดธาตุนอ ยdตำบลจันดีdอำเภอฉวางdจังหวัดนครศรีธรรมราช
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันดีงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระ
งานคณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาดวยดีเสมอ
ปจจุบันดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดธาตุนอยdและที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชdทาน
ตระหนักและใหความสนใจดานการศึกษาของคณะสงฆเปนอยางดีdโดยเปนเจาสำนักศาสนศึกษาวัด
ธาตุนอ ย เปนกรรมการสถานศึกษาและอุปการะโรงเรียนพึง่ ตนเองโรงเรียนวัดจันดีdเปนผอู ำนวย
การศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยdผูอำนวยการศูนยเผยแผและอบรมคุณธรรมจริยธรรม
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วัดธาตุนอยdทำหนาที่ในการอบรมและเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในจังหวัดและตางจังหวัดdไดรับ
การอบรมแตงตั้งเปนพระธรรมทูตdเปนประธานโครงการสวดมนตเฉลิมพระเกียรติของคณะสงฆ
จังหวัดนครศรีธรรมราชdจัดอบรมวิปส สนากัมมัฏฐานแกพระภิกษุสามเณรและประชาชนทัว่ ไปและ
เปนประธานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนdเปนประจำทุกปdเปนพระนักพัฒนาและ
นักปกครองdทัง้ คณะสงฆและประชาชนใหความเคารพนับถือdโดยไดระดมทุนทรัพยทงั้ จากภาครัฐและ
พอคาประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชdเพือ่ สรางสิง่ ทีเ่ ปนสาธารณประโยชนdเชนdถนนคอนกรีต
และถนนลาดยางมะตอยdสำหรับใชในการสัญจรของชุมชนdโรงเรียนdและประชาชนทัว่ ไปdนอกจาก
นัน้ ยังไดสง เสริมสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdกลาวคือdเปนประธานในการระดม
ทุนสรางหองสมุดของมหาวิทยาลัยdเปนผผู ลักดันขับเคลือ่ นในการกอตัง้ วิทยาลัยสงฆภาคทักษิณdซึง่
ในป จ จุ บั น ได รั บ การยกฐานะขึ้ น เป น มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย dวิ ท ยาเขต
นครศรีธรรมราชdเปนผรู ะดมทุนจัดหาอุปกรณครุภณ
ั ฑทางการศึกษาdคอมพิวเตอรdโปรเจ็คเตอร
สำหรับสนับสนุนการศึกษาในวิทยาเขตนครศรีธรรมราชdดวยเหตุที่มองการณไกลสมกับเปนพระ
นักบริหารจัดการdทานไดรับเปนเจาภาพจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและเผยแผ
พระพุทธศาสนาd(คลื่นเสียงมหาจุฬา) รับเปนเจาภาพบูรณะซอมแซมหอพักพระนิสิตdถวายทุน
การศึกษาแกพระนิสิตระดับปริญญาโทในทุกปการศึกษา ๆ ละdไมนอยกวา ๕ ทุนdชักชวนพุทธ
ศาสนิกชนรวมเปนเจาภาพถวายภัตตาหารแกนสิ ติ ทีป่ ฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานเปนประจำทุกปโดยเริม่
ตั้ ง แต ป d พ.ศ.d๒๕๔๐dเป น ต น มาdนอกจากนี้ ยั ง เป น ผู ส นั บ สนุ น ให ค ณะสงฆ ใ นจั ง หวั ด นคร
ศรีธรรมราชdสงพระภิกษุสามเณรใหเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdวิทยาเขตนครศรีธรรมราชdเปนประจำทุกปdจนไดรบั เกียรติคณ
ุ รางวัลดีเดนคนดีศรีนคร
นับไดวา dพระราชพุทธรังษีd(บุญเพ็งdกตปุญโญ)dเปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdควรแก
การยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธdเพือ่ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไปd
ใหไวdณdวันอาทิตยdทีd่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระราชธานินทราจารยd(สุชาติdฐานิสฺสโร)

อายุd๖๔dพรรษาd๔๔d
วิทยฐานะdนักธรรมชัน้ เอกdพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ตำแหนงdเจาอาวาสวัดกษัตราธิราชdและเจาคณะอำเภอบานแพรก
วัดกษัตราธิราชdตำบลบานปอมdอำเภอพระนครศรีอยุธยาdจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระ
งานคณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาดวยดีเสมอมา
ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดกษัตราธิราชdและเจาคณะอำเภอบานแพรกdทานตระหนักและ
ใหความสนใจดานการศึกษาของคณะสงฆเปนอยางดีdโดยเปนเจาสำนักศาสนศึกษาวัดกษัตราธิราช
ไดรบั ความเมตตาจากเจาประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารยdวัดชนะสงครามdกรุงเทพมหานครdใหการ
แนะนำเรือ่ งการบูรณปฏิสงั ขรณวดั เปนเบือ้ งตนdขณะเดียวกันก็ไดรบั การสนับสนุนอยางเขมแข็งจาก
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อุบาสกอุบาสิกาวัดกษัตราธิราชวรวิหารรวมแรงรวมใจกันอยางเต็มกำลังdและเสียสละเปนอยางยิง่
ผลงานทีเ่ กิดขึน้ ในระยะแรกคือการปรับปรุงภูมทิ ศั นdใหมคี วามสะอาดdสบายตาdสบายใจแกผทู มี่ า
เยี่ยมเยียนdมีการปรับปรุงพื้นที่แตงตนไมdสรางลานจอดรถบริเวณดานขางวิหารdและสรางถนน
จากลานจอดรถออกไปยังถนนใหญdมีการปรับปรุงถนนจากหนาวิหารลงมายังทาน้ำหนาวัด
มีการซอมกุฏิเกาใหอยูในสภาพที่สามารถใชเปนที่อยูอาศัยของพระภิกษุและสามเณรไดdซอมแซม
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในศาลาการเปรียญใหคงอยใู นสภาพทีส่ มบูรณdการบริหารและจัดการวัดเปน
งานทีท่ า นดำเนินการไปพรอมdๆdกับการปรับปรุงพัฒนาวัดdนอกจากนีย้ งั ใหความอนุเคราะหและ
สนับสนุนงานดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาโดย
ตลอดdเชนdใหความอนุเคราะหสถานที่ในการจัดงานหรือกิจกรรมโครงการตางๆdตลอดจนจัดหา
คณะกรรมการและวิทยากรdในการจัดอบรมหรือการจัดประกวดโครงการสวดมนตหมูสรรเสริญ
พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะdโครงการประกวดบรรยายธรรมdระดับภาคdระดับจังหวัดdโครงการ
ทำบุญทุกวันธรรมสวนะเนื่องในเทศกาลเขาพรรษาdการจัดนิทรรศการโตะหมูบูชาตามโครงการ
สงเสริมพระพุทธศาสนาเนือ่ งในเทศกาลมาฆบูชาdวิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชาdโครงการสงเสริม
บทบาทเฝาระวังทางวัฒนธรรมdเปนพระมหาเถระผมู คี วามชำนาญในดานการบริหารจัดการdงาน
เลขานุการdเปนทัง้ พระนักพัฒนาdพระนักบริหารทีม่ คี วามคิดกาวหนาและเปนศูนยรวมศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนdและการจัดการประชุมคณะสงฆในจังหวัดเปนอยางดีdโดยวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
เปนศูนยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆd(ป.บส.)dของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdซึ่งเปดเรียนสัปดาหละ ๒ วัน ปจจุบันมีพระสังฆาธิการจากจังหวัด
สระบุ รีdอางทองdและพระนครศรีอยุธยาdมาศึกษาตามหลักสูตรนี้ปละd๖๐ รู ป dนอกจากนี้
วัดกษัตราธิราชวรวิหารยังไดรบั เลือกใหเปนตัวแทนของคณะสงฆภาค ๒ ในการปกครองของคณะสงฆ
ทีด่ ำเนินงานดานการอบรมและเผยแผพระพุทธศาสนาdตัง้ แตปd พ.ศ.d๒๕๔๕-๒๕๔๘dเพือ่ การเผยแผ
พระพุ ท ธศาสนาป ล ะd๒-๓dรุ น dรุ น ละประมาณd๑๐๐ รู ป โดยจั ด ให มี ก ารประชุ ม สั ม มนา
เจาคณะจังหวัดทัว่ ประเทศdจัดการประชุมสัมมนาพระจริยนิเทศกdจัดการประชุมสัมมนาเจาสำนัก
ปฏิบตั ธิ รรมทัว่ ประเทศdและการประชุมเรือ่ งกิจการทางศาสนาdจัดใหพระภิกษุสงฆเดินทางไปสอน
จริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาdในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนหลายโรงเรียนdดวยเหตุทที่ า น
เคยเปนเลขานุการเจาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากอนจึงทำใหงานในความรับผิดชอบของทาน
มีมากนานัปการdทานสอนใหพระภิกษุสามเณรในวัดยึดมัน่ อยใู นคุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ ง
ของความกตัญูdจนไดรบั การยกยองdเชนdปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชา
รั ฐ ศาสตร dจากมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย dรางวั ล พุ ท ธคุ ณู ป การdประเภท
รัชตเกียรติคณ
ุ จากคณะกรรมมาธิการการศาสนาdศิลปวัฒนธรรม สภาผแู ทนราษฎรd
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d
นับไดวาdพระราชธานินทราจารยd(สุชาติdฐานิสฺสโร)dเปนพระมหาเถระที่ไดบำเพ็ญ
หิตานุหติ ประโยชนแกประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนเอนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์dสาขาวิชา
ราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
รัฐประศาสนศาสตรdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ dใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไปd
ใหไวdณdวันอาทิตยdทีd่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ทีd่ ๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระราชประสิทธิคุณd(สุนันทdสุภาจาโร)

อายุd๗๓dพรรษาd๕๒
วิทยฐานะdเปรียญธรรมd๗dประโยค,dพุทธศาสตรบัณฑิตd(ศาสนา)
ตำแหนงdเจาอาวาสวัดเทพปูรณารามdและรองเจาคณะจังหวัดขอนแกน
วัดเทพปูรณารามdตำบลทาพระdอำเภอเมืองขอนแกนdจังหวัดขอนแกนd
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระ
งานคณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง
ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนเจาอาวาสวัดเทพปูรณารามdและรองเจาคณะจังหวัดขอนแกนdไดใหความ
สนใจในกิจการดานพระพุทธศาสนาดวยดีเสมอมาโดยเปนเจาสำนักศาสนศึกษาวัดเทพปูรณาราม
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรทัง้ ปริยตั ธิ รรมและบาลีdเปนพระมหาเถระทีม่ ี
ประสบการณดานการบริหารและการปกครองคณะสงฆเปนอยางดีdทำหนาที่ในการวางแผนและ
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จัดการศึกษาของคณะสงฆในจังหวัดขอนแกนใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของมหาเถรสมาคมdโดย
ในอดีตเคยเปนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตขอนแกนdทานเปน
ประธานหนวยdอ.ป.ต.ในเขตตำบลทาพระdโดยมีการจัดกิจกรรมตางdๆdมากdเชนdการประกอบพิธี
ทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทัง้ ฝายอาณาจักรและศาสนจักรเปนประจำทุกปdการอบรมพระภิกษุ
สามเณรdการสวดมนตใหถกู ตองตามวรรคdตอนdทีฆะdสระ การอบรมเรือ่ งอาจาระdศาสนพิธีdและ
วัตรปฏิบตั ติ า งdๆdเชนdอุปช ฌายวัตรdอาจาริยวัตรdอาคันตุกวัตรdเปนตนdอบรมเกีย่ วกับเทคนิค
และวิธกี ารเทศนใหเปนทีส่ นใจของประชาชนdโดยจัดใหพระภิกษุ-สามเณรdเทศนหมุนเวียนกันทุกวัน
พระตลอดทั้ ง ป dและบรรยายธรรมะทางสถานี วิ ท ยุ พ ระพุ ท ธศาสนาdF.M.d101.75dMHz.
ในรายการd“คลินิกพุทธธรรม”dทุกวันจันทรdเปนตนdในฐานะเจาอาวาสdไดสรางและปฏิสงั ขรณ
เสนาสนะตางๆdภายในวัดเทพปูรณารามdจนแลวเสร็จเปนจำนวนมากและใชงบประมาณดำเนินการ
เปนจำนวนมากเชนกันdโดยไดกำหนดจัดทำแผนผังพัฒนาวัดอยางเปนระเบียบdมีเขตพุทธาวาส
สังฆาวาสอยางชัดเจนdนอกจากนัน้ dทานยังเปนกรรมการระดมทุนกอสรางอาคารd๑๐๐dปdสมเด็จ
พระพุฒาจารยd(อาจdอาสภมหาเถร)dและอาคารหอสมุดสารสนเทศdสมเด็จพระพุฒาจารยd(เกีย่ ว
อุปเสณมหาเถร)dรวมถึงควบคุมการกอสรางอาคารในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิ ท ยาเขตขอนแก น dเป น กรรมการผู จั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ม หาจุ ฬ าฯdวิ ท ยาเขตขอนแก นdและเป น
คณะกรรมการดำเนินการจัดตัง้ กองทุนสมเด็จพระพุฒาจารยd(เกีย่ วdอุปเสณมหาเถร)dตัง้ กองทุน
ศาสนทายาทเพือ่ เปนทุนแกผเู ขาศึกษานักธรรม-บาลีและอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรและนิสติ
มหาวิทยาลัยdมีความชำนาญในการอานdเขียนdแปลdอักษรธรรมdไทยนอยและอานอักษรลานนา
และมีความชำนาญในการแตงกลอนสรภัญญะdการแตงกลอนลำทัง้ ทางสัน้ และทางยาวผสมหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาและแงคดิ ในบทสรภัญญะและกลอนลำdจนมีผลงานทางวิชาการเปนทีป่ ระจักษdเชน
การปริวรรตอักษรธรรมdอักษรไทยนอยจากใบลานเปนภาษาไทยdจำนวนหลายเรือ่ งdเชน ชนะสันทะ
ยอดคำสอนdธรรมดาสอนโลกdอินทิญาณสอนdบัวฮมบัวฮองdทาวยี่dทาวอุนงัวทองdปฐมสมโพธิ์
ผูกตนdทาวจันทรสมุทรdนิทานขุนบรมd:dตำนานประวัติศาสตรลาวจากอักษรธรรมdทาวหมา
หยุยdกาพยพระมุน,ี กาพยเซิง้ ตามเนือ้ หาของเรือ่ งจำปาสีต่ น dนอกจากนีd้ ยังไดแตงผลงานดานหมอลำ
โดยนำเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปสอดแทรกสัง่ สอนพุทธศาสนิกชนdโดยใชวฒ
ั นธรรมทางภาค
อีสานทางหมอลำdเชนdกลอนลำทางยาวพุทธประวัติและบันทึกเสียงโดยหมอลำกฤษณาบุญแสน
และแมครูราตรีdศรีวิไลdเปดเผยแผทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75
MHz.dจากผลงานดังกลาวมาdทำใหทา นไดรบั การถวายรางวัลมากdเชนdโลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรี
ทาพระ”dจากเทศบาลตำบลทาพระdรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรdประเภทสือ่ สารมวลชน
ทีส่ ง เสริมพระพุทธศาสนา รางวัลนาคราชทองคำdสาขาวรรณกรรมอีสานd(รอยกรองอีสาน) จาก
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มหาวิทยาลัยมหาสารคามdรางวัลโลเชิดชูเกียรติdวัฒนธรรมสัมพันธdสาขาวรรณกรรม (ภูมปิ ญ
 ญา
กลอนลำ) จากมหาวิทยาลัยขอนแกนdและไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนผูใชภาษาไทยถิ่น
ดีเดนdเนือ่ งในวันภาษาไทยแหงชาติdจากกรมสงเสริมวัฒนธรรมdกระทรวงวัฒนธรรม
นับไดวาdพระราชประสิทธิคุณd(สุนันทdสุภาจาโร)dเปนพระมหาเถระที่ไดบำเพ็ญ
หิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
วิทยาลัยdเปนอเนกประการdควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชา
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
พระพุทธศาสนาdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาธรรมนิเทศ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗ เมือ่
วันพุธที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระสิริธรรมวิเทศd(สุรเชษฐdปรกฺกโม)

อายุd๗๓dพรรษาd๕๒
วิทยฐานะdนักธรรมชัน้ เอกdเปรียญธรรมd๖dประโยค
ปริญญาตรีdมหาวิทยาลัยนาลันทาdรัฐพิหารdอินเดีย
ปริญญาโทdประวัตศิ าสตรโบราณอินเดียและเอเชียอาคเนยdมหาวิทยาลัยปตนะdรัฐพิหารdอินเดียd
ตำแหนงdผชู ว ยเจาอาวาสวัดเบญจมบพิตรdสายตางประเทศ
รองประธานสมัชชาสงฆไทยdในสหรัฐอเมริกาdรูปที่ ๒dวัดพุทธรังษีdมลรัฐฟลอริดา dสหรัฐอเมริกา
วัดเบญจมบพิตรdแขวงดุสติ dเขตดุสติ dกรุงเทพมหานครd

d
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสรับภารธุระ
งานคณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง
ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนผูชวยเจาอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯdรองประธานสมัชชาสงฆไทยdใน
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สหรัฐอเมริกาdรูปทีd่ ๒dวัดไทยไมอามีd่ สหรัฐอเมริกาdรับผิดชอบปกครองคณะสงฆภาครัฐตะวันออก
มีd๒๐dรัฐdมีวดั อยdู ๒๒dวัดdมีประสบการณและผลงานมากมายdพอสรุปไดดงั นีd้ ดานการปกครอง
ในประเทศและตางประเทศdเคยเปนเลขานุการเจาคณะเขตบางเขนdกรุงเทพมหานครdพ.ศ.
๒๕๒๗-๒๕๕๔dเปนเจาอาวาสวัดพุทธรังษีdเมืองไมอามีd่ มลรัฐฟลอริดา dประเทศสหรัฐอเมริกาdเปน
กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกาdเปนที่ปรึกษาสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐ
อเมริกาdดานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะหdเปนครูสอนพระปริยตั ธิ รรมdแผนกธรรมdประจำ
สำนักศาสนวัดศรีอุปลารามdอำเภอเมืองdจังหวัดกาญจนบุรีdเปนครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย วัดเบญจมบพิตรdประจำวิชาศาสนพิธdี เปนครูสอนวิชาศีลธรรมdโรงเรียนเบญจบพิตร
ประถมศึกษาdเปนกรรมการตรวจขอสอบธรรมสนามหลวงdเปนกรรมการตรวจขอสอบบาลี
สนามหลวงdในดานตางประเทศdไดดำเนินการเปดโรงเรียนภาคฤดูรอ นสอนวิชาศีลธรรม พระพุทธ
ศาสนา-วัฒนธรรมไทยแกเยาวชนdบุตรdหลานคนไทยdลาวdเขมรdทีไ่ ปประกอบหนาทีก่ ารงานอยู
ทีส่ หรัฐอเมริกาdโดยทีบ่ ดิ ามารดาครึง่ สัญชาติเกิดในทีน่ นั่ dไมไดเรียนถิน่ เดิมของมารดาหรือของบิดา
โดยทางวัดไดเปดโรงเรียนสอนและอบรมเยาวชนใหรจู กั พระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ไทยdโดยเชิญครูอาจารยdมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปละd๒-๓dคนเปนครูสอนdโดยทางวัด
จัดบริการอาหารกลางวันทุกวันdนักเรียนทีเ่ ขาอบรมไมตอ งเสียคาใชจา ยใดๆdนับตัง้ แตปd พ.ศ. ๒๕๔๕
- ๒๕๕๔dมีนักเรียนทั้งชายและหญิงเขาศึกษาฝกอบรมมากกวาd๔๐๐dคนdดานสาธารณูปการ
เปนประธานอำนวยการสรางวัดพุทธรังษีdพรอมกับพุทธศาสนิกชนคนไทยdทีพ่ ำนักอาศัยอยทู เี่ มือง
ไมอามีd่ มลรัฐฟลอริดา dประเทศสหรัฐอเมริกาdโดยจัดซือ้ ทีด่ นิ d๑๒dไรเศษdและจัดตัง้ วัดพุทธรังษี
โดยเริม่ ดำเนินการกอสรางถาวรวัตถุตา งๆdเชนdอุโบสถdหอระฆังสูงd๓dชัน้ dศาลาอเนกประสงค
และอาคารเรียนd๒dหลังdรวมคาใชจายมากกวาd๖๐dลานบาทdดานการเผยแผdนับตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๓๙dเปนตนมาจนถึงปจจุบนั dเปนเวลาเกือบd๒๐ ปdเปนพระธรรมทูตเปดสอนฝกอบรมภาค
จิตภาวนาทุกวันเสาร-วันอาทิตยdในวันธัมมัสสวนะประจำเดือนdก็ไดแสดงธรรมเทศนาd๒dเวลา
ทัง้ ชวงเชาdเวลาd๑๑.๓๐dน.dและชวงเย็นdเวลาd๑๘.๐๐dน.dมีคนเขาอบรมทัง้ ชาวไทยและชาวตาง
ชาติมากกวาd๑๐๐dคนdในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาdคือวันมาฆบูชาdวันวิสาขบูชาdวันอัฏฐมี
บูชาdวันอาสาฬหบูชาdวันเขาพรรษาdและวันออกพรรษาdเปนผูดำเนินการจัดกิจกรรมตางๆ
มากมายdเชนdนำพุทธบริษทั ทัง้ ชาวไทยและตางชาติประกอบพิธเี วียนเทียนdบรรยายธรรมdแสดง
พระธรรมเทศนาdเปนพิเศษกวาปกติตามความเหมาะสมdนอกจากนีใ้ นวันแมหรือวันพอแหงชาติกเ็ ปน
ประธานดำเนินการจัดกิจกรรมตามโอกาสอันเหมาะสมdไดเปนองคปาฐกถาชีแ้ จงใหประชาชนผทู มี่ า
รวมพิธไี ดเขาใจในวัฒนธรรมdขนบธรรมเนียมdประเพณีไทยdใหเกิดความซาบซึง้ ในคุณคาdรักและ
หวงแหนdเคารพสักการะdบูชาสำนึกพระมหากรุณาธิคณ
ุ dเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย จากผลงาน
ดังกลาวมาdทำใหทา นไดรบั รางวัลมากมายdเชนdรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรdและเหรียญ
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ผบู ำเพ็ญประโยชนตอ พระพุทธศาสนาdและไดรบั ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (ศ.ศ.ด.)
สาขาวัฒนธรรมศึกษาdจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นอกจากนัน้ ยังไดสง เสริมและสนับสนุน
กิจการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา dพระสิรธิ รรมวิเทศd(สุรเชษฐdปรกฺกโม)dเปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองประกาศเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทdใหถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชา
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไปd
ธรรมนิเทศdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาวิปสสนาภาวนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ทีd่ ๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระมงคลสุทธิคุณd(ฟูdอติภทฺโท)

อายุd๙๒dพรรษาd๗๒d
วิทยฐานะdนักธรรมชัน้ เอกdเปรียญธรรมd๔dประโยคd
ตำแหนง เจาอาวาสวัดบางสมัคร เจาคณะตำบลบางสมัคร และทีป่ รึกษาเจาคณะอำเภอบางปะกง
วัดบางสมัครdตำบลบางสมัครdอำเภอบางปะกงdจังหวัดฉะเชิงเทรา
เปนพระมหาเถระทีป่ ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระ
งานคณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง
บริหารกิจการคณะสงฆในเขตปกครองทีร่ บั ผิดชอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงามdเปนเจาอาวาส
วัดบางสมัครdเจาคณะตำบลบางสมัครdและทีป่ รึกษาเจาคณะอำเภอบางปะกงdเปนกรรมการตรวจ
นักธรรมสนามหลวงdเปนครูสอนพระปริยัติธรรมและบาลีไวยากรณประจำสำนักเรียนวัดราษฎร
บำรุงdอำเภอเมืองdจังหวัดชลบุรีdและเปนประธานอำนวยการสอบนักธรรมชัน้ นวกภูมิdประจำทัง้
๔ ตำบลdในเขตอำเภอบางปะกงdเปนประธานกอตั้งทุนมูลนิธิd“เมธีธรรมโฆษิตdเพื่อการศึกษา”
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มอบทุนการศึกษาแกนกั เรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางสมัครdปละd๔๐dทุนdและสนับสนุนอุปกรณการ
ศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแกพระภิกษุสามเณรdนิตยภัตครูสอน เปนประจำทุกปdนับตัง้ แตเขามาดำรง
ตำแหนงเจาอาวาสวัดบางสมัครdเมือ่ dพ.ศ.d๒๕๐๕dเปนตนมาdทานไดกอ สรางและบูรณปฏิสงั ขรณ
ถาวรวัตถุและเสนาสนะตางๆdภายในวัดมากมายdเชนdสรางวิหารd๒dหลังdสรางกุฏิทรงไทย
จำนวน ๖dหลัง สรางโรงเรียนdสรางศาลาอเนกประสงคทรงไทยชั้นเดียวd๑dหลังdสรางศาลา
บำเพ็ญกุศล ๔ หลัง สรางฌาปนสถานd๑dหลังdสรางอุโบสถสรางหอระฆัง สรางเจดียค เู งินคทู อง
ทรงระฆังคว่ำ นอกจากนัน้ ยังสงเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาใหกบั นิสติ มหาวิทยาลัยและบริจาค
ทรัพยจดั ซือ้ อุปกรณการศึกษาdสนับสนุนกิจกรรมตางๆdสมทบทุนจัดตัง้ d“กองทุนวิทยาลัยสงฆพทุ ธ
โสธร” วิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธรdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdดวยดีเสมอมาdเปนพระ
นักวิปส สนาจารยdเปนประธานอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมและวิปส สนากรรมฐานdฝกการอบรมจิต
เจริญภาวนาแกพระภิกษุสามเณรและประชาชนทีม่ าทำบุญทีว่ ดั เปนประจำทุกปโดยเฉพาะวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนาและวันสำคัญทางบานเมืองdพรอมกันนีเ้ พือ่ เปนการทำงานดานการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาในเชิงรุกdทานไดจัดสงพระภิกษุสามเณรไปอบรมศีลธรรมจริยธรรมในโรงเรียนชุมชน
วัดบางสมัครdโรงเรียนวัดทาสะอานdและโรงเรียนบางปะกงd“บวรวิทยายน”เปนตนdตลอดมาdมี
กิจกรรมเกีย่ วกับการเผยแผคอื แสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพระdปาฐกถาธรรมdเปนพระนักเผยแผ
ประจำอำเภอเมืองชลบุรีdอบรมพระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอเมืองชลบุรีทุกปdและเมื่อยายมา
อำเภอบางปะกงก็ไดอบรมพระภิกษุสามเณรประจำอำเภอบางปะกงทุกปdนอกจากนีย้ งั เปนประธาน
อ.ป.ต.dในเขตอำเภอบางปะกงdเปนหัวหนาพระธรรมทูตdอำเภอบางปะกงdจังหวัดฉะเชิงเทราdและ
สงเสริมและสนับสนุนใหพระธรรมทูตไปอบรมศีลธรรมแกประชาชนในเขตอำเภอบางปะกงทุกdๆdป
นับไดวาdพระมงคลสุทธิคุณd(ฟูdอติภทฺโท)dเปนพระมหาเถระที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองประกาศเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชา
วิปส สนาภาวนา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ทีd่ ๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายอนุวัธdวงศวรรณ

สำเร็จการศึกษาdวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตdมหาวิทยาลัยเวอรมอนตdสหรัฐอเมริกา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำแหนงdนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
เปนบุคคลผมู คี วามรคู วามสามารถdไดบำเพ็ญประโยชนอยางยิง่ แกสงั คมdประเทศชาติ พระ
พุทธศาสนาdและสถาบันพระมหากษัตริยd ในฐานะนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพรdไดใหการ
สงเสริมและสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาดวยดีเสมอมาทั้งในระดับวัดdตำบลdอำเภอdและ
จังหวัดdมีผลงานปรากฏเปนที่ประจักษชัดเจนdเชนdการมอบทุนการศึกษาแกเด็กที่เรียนดีแต
ยากจนตลอดถึงพระภิกษุสามเณรในจังหวัดแพรที่กำลังศึกษาทั้งในระดับปริยัติสามัญและระดับ
อุดมศึกษา มอบสือ่ และอุปกรณการศึกษาแกโรงเรียนทีข่ าดแคลนdอุปกรณการกีฬาdและทุนอาหาร
กลางวันdนอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณถวายคณะสงฆจังหวัดแพรในการไปศึกษาดูงานดาน
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พระพุทธศาสนาในประเทศจีนdศรีลงั กาdและอินเดียdเปนตนdเปนนักปกครองdนักประสานdและ
นักบริหารทีม่ ปี ระสบการณdไดขบั เคลือ่ นนโยบายการพัฒนาหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรทกี่ ำหนด
จนเปนที่ยอมรับจากภาคประชาชนdสื่อมวลชนdสวนราชการdและคณะสงฆจังหวัดแพรdรวมแก
ปญหาและพัฒนาทองถิ่นกับองคกรตางdๆdในจังหวัดแพรแบบบูรณาการอยางตอเนื่องdจัดสราง
สิง่ สาธารณูปโภคมอบใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตแพรdเชนdหอฉันเฉลิม
พระเกียรติdอาคารปฏิบตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติd๒dหองปฏิบตั กิ ารภาษาd(SounddLab)dหอพักนิสติ
อาคารอเนกประสงคสำนักงานบริหารวิทยาเขตแพรdและถนนภายในมหาวิทยาลัยdนอกจากนีย้ งั ให
การสนับสนุนสงเสริมและอุปถัมภการจัดกิจกรรมตางdๆdของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdวิทยาเขตแพรdดวยดีตลอดมาdเชนdโครงปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานประจำปทกุ ปdกิจกรรม
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติdการประชุมและสัมมนาทางวิชาการตางdๆ
เปนตนdจนกระทัง่ ไดรบั โลรางวัลดานการสนับสนุนชวยเหลือdอุปถัมภบริหารจัดการและขับเคลือ่ น
งานดานศาสนาdศิลปะdและวัฒนธรรมในจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดdโลรางวัลผูนำองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดีเดนปd๒๕๕๒dจากนิตยสารเสนทางไทยdไดรับประทานรางวัลบุคคลแบบ
อยางd“คนดีdคิดดีdสังคมดีdตามรอยยุคลบาท”dและไดรับรางวัลd“พระกินนรี”dครั้งที่d๒dจาก
สมัชชานักจัดรายการขาววิทยุdโทรทัศนdหนังสือพิมพแหงประเทศไทยdเมือ่ ปd๒๕๕๕dและเครือ่ งราช
อิสริยาภรณประถมาภรณมงกุฎไทยd(ป.ม.)
นับไดวา dนายอนุวธั dวงศวรรณdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนอเนกประการdควรแก
การยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรdเพือ่ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ทีd่ ๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายประทีปdกีรติเรขา

สำเร็จการศึกษาdพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตd
ตำแหนงdผวู า ราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เปนบุคคลผมู คี วามรคู วามสามารถdไดบำเพ็ญประโยชนอยางยิง่ แกสงั คมdประเทศชาติ พระ
พุทธศาสนาdและสถาบันพระมหากษัตริยdรับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยdปฏิบตั หิ นาทีใ่ นการ
บำบัดทุกขบำรุงสุขของประชาชนดวยดีเสมอมาdเริ่มตนที่ตำแหนงปลัดอำเภอจนถึงผูวาราชการ
จังหวัดdไดใชความรูความสามารถที่ไดอบรมสั่งสมประสบการณdเปนเวลากวาd๓๐dปdทั้งดาน
รัฐศาสตรและนิติศาสตรdเพื่อพัฒนาบานเมืองใหเจริญรุงเรืองอยางตอเนื่องdไดอุทิศตนบำเพ็ญ
ประโยชนแกสังคมและประเทศชาติเปนอเนกประการdเริ่มรับราชการโดยเปนปลัดอำเภอคำชะอี
จังหวัดมุกดาหารdตอมาไดยายไปเปนปลัดอำเภอเมืองdอำเภอน้ำยืนdและอำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานีdเปนหัวหนาฝายปกครองและพัฒนาอำเภอไพรบึงdจังหวัดศรีสะเกษdไดเลือ่ น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

23

ขึน้ เปนนายอำเภอดอนตาลdจังหวัดมุกดาหารdอำเภอราษีไศลdและอำเภอเมืองศรีสะเกษdจังหวัด
ศรีสะเกษdไดยายเขากระทรวงมหาดไทยdไปเปนผูอำนวยการสำนักกฎหมายdสำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทยdออกจากกระทรวงมหาดไทยไปเปนรองผวู า ราชการจังหวัดปตตานีdเปนอธิบดี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยdปจจุบนั เปนผวู า ราชการจังหวัดศรีสะเกษdเปนผปู ระสานงาน
กับหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษdเพือ่ วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร
ในการบริหารและจัดการศึกษาสงฆใหเจริญมากยิ่งขึ้นdโดยมุงเนนที่วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนผนู ำดานการประสานงานขอความอนุเคราะหและ
สนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการd(ก.บ.ก.)dในกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางd๒dโดยไดรบั ความรวมมืออยางดียงิ่ จากทุกภาคสวนdและ
ไดใหการสนับสนุนเงินงบประมาณเพือ่ กอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติd๘๔dพรรษาพัฒนาการศึกษา
สงฆdเปนจำนวนเงินทัง้ สิน้ d๔๐ ลานบาทdไดอทุ ศิ ตนเพือ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเปนอยางดีdโดย
เปนวิทยากรถายทอดความรดู า นกฎหมายและการปกครองแกพระสังฆาธิการในคราวประชุมประจำป
และเปนประธานในงานประเพณีบญ
ุ เจดียข า วเปลือกdงานทอดกฐินของคณะสงฆdงานปฏิบตั ธิ รรม
เฉลิมพระเกียรติd๕dธันวามหาราชdงานปฏิบตั ธิ รรมวิปส สนากัมมัฏฐานของมหาวิทยาลัยทุกปdเปน
ประธานฝายคฤหัสถเพื่อถวายน้ำปานะdภัตตาหารแกพระภิกษุสามเณรผูเขารวมกิจกรรมดวยดี
เสมอมาdนอกจากนี้ยังไดเปนเจาภาพสรางกุฏิรับรองภิกษุสามเณรอาคันตุกะdณdวิทยาลัยสงฆ
ศรีสะเกษdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน ๑ หลังd
นับไดวา dนายประทีปdกีรติเรขาdไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธdเพือ่ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชารัฐศาสตร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ทีd่ ๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ดร.สุนันทdสิงหสมบุญ

สำเร็จการศึกษาdบริหารธุรกิจบัณฑิตdรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ตำแหนงdสมาชิกวุฒสิ ภา
เปนบุคคลผูมีความรูความสามารถdไดบำเพ็ญประโยชนอยางยิ่งแกสังคมdประเทศชาติ
พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยd เปนอเนกนานัปการdโดยทานเปนคณะกรรมการประจำ
วุฒสิ ภาหลายคณะdเชนdคณะกรรมการประจำวุฒสิ ภาสตรีตงั้ แตปd๒๕๕๔-๒๕๕๖ คณะกรรมการ
ดำเนินงานชวยเหลือผปู ระสบอุทกภัยของวุฒสิ ภาdคณะกรรมาธิการสามัญเพือ่ ทำหนาทีต่ รวจสอบ
ประวัติความประพฤติdและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการกิจการ
กระจายเลียงdกิจการโทรทัศนdและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติd(กสทช.) คณะกรรมาธิการสามัญ
เพือ่ ทำหนาทีต่ รวจสอบประวัตคิ วามประพฤติdและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผไู ดรบั การเสนอ
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ชือ่ ใหดำรงตำแหนงผตู รวจการแผนดินdผานการอบรมหลักสูตรตางdๆdดังนี้dหลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนd(ปรอ.)dรนุ ทีd่ ๒๕๔๖dจากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรdหลักสูตร
การบริหารการจัดการดานความมัน่ คงขัน้ สูงd(วปอ.มส.)dรนุ ทีd่ ๑dจากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการเสริมสรางสังคมสันติสขุ d(สสสส.)dรนุ ทีd่ ๑dจากสถาบันพระปกเกลาdหลักสูตรการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงd(ปปร.)dรุ น ที่ ๑๓dจากสถาบัน
พระปกเกลาdหลักสูตรผบู ริหารระดับสูงd(วตท.)dรนุ ทีd่ ๑๑dจากสถาบันวิทยาการตลาดทุนdหลักสูตร
ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงd(บ.ย.ส.)dรุนที่d๑๖dจากสำนักงานศาลยุติธรรมหลักสูตร
ผบู ริหารระดับสูงดานการคาdการพาณิชยdและอุตสาหกรรมd(TEPCOT)dรนุ ทีd่ ๓dจากdสถาบัน
วิทยาการการคาdและมีประสบการณตา งdๆdดังนี้dประธานกิตติมศักดิค์ ณะกรรมการสมาคมพอคา
ขาวโพดและพืชพันธไุ ทยdทีป่ รึกษาดานตางประเทศdธนาคารรวมพัฒนาdสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวdนายกสมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย ๓ สมัยdพ.ศ.d๒๕๔๘-๒๕๕๔dทานได
สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอdเกียรติคณ
ุ ทีไ่ ดรบั คือ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณชนั้ ประถมาภรณมงกุฎไทยd(ป.ม.)dและทวีตยิ าภรณชา งเผือกd(ท.ช.)d
นับไดวาdดร.สุนันทdสิงหสมบุญdไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคมdประเทศชาติ
พระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนอเนกประการdควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชารัฐศาสตรdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏ
ไพศาลเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ทีd่ ๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสาวอุไรศรีdคนึงสุขเกษม
สำเร็จการศึกษาdมัธยมศึกษาปที่ ๘
ธรรมศึกษาชัน้ เอก

เปนบุคคลผมู คี วามรคู วามสามารถและมีกศุ ลศรัทธาdไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนอยางยิง่
แกสังคมdประเทศชาติ พระพุทธศาสนาdและสถาบันพระมหากษัตริยเปนอเนกประการdปจจุบัน
ประกอบสัมมาอาชีพธุรกิจสวนตัวdไดถวายความอุปถัมภพระพุทธศาสนามาอยางยาวนานdมีผลงาน
สำคัญหลายดานพอสรุปไดดังนี้dดานพระพุทธศาสนา นางสาวอุไรศรีdคนึงสุขเกษมdเปนมหา
อุบาสิกาผมู คี วามเลือ่ มใสศรัทธาในพระบวรพระพุทธศาสนาอยางมัน่ คงdมีวตั รปฏิบตั ดิ ว ยการรักษา
ศีลd๕dและอุโบสถศีลเปนนิตย มีจติ เมตตาและโอบออมอารีdสมาทานมังสวิรตั ติ งั้ แตอายุ ๒๐ ป จนถึง
ปจจุบันdรวมเวลามากกวา ๖๐dปdไดศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนสอบไดธรรมศึกษา
ชัน้ เอกdและปฏิบตั ติ ามหลักพระพุทธศาสนา เผยแผและปกปองคมุ ครองพระพุทธศาสนา สืบทอด
เจตนารมยของบรรพบุรุษในการอุปถัมภบำรุงและสงเสริมพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdโดยได
บริจาคทรัพยสรางศาสนสถานทีส่ ำคัญไวในพระพุทธศาสนาเปนจำนวนมากdเชนdสรางศาลาอุไรศรี
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คนึงสุขเกษมdวัดชนะสงครามdสิบลานบาทdศาลาคนึงสุขเกษมdวัดยางdพระโขนงdหนึ่งลาน
เจ็ดแสนบาท รวมสรางพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถdคันธารราฐอนุสรณdจังหวัดกาญจนบุรี
ซึง่ มีสมเด็จพระมหาธีราจารยเปนประธานdหนึง่ ลานบาทdสมทบทุนสรางอุโบสถวัดปอมวิเชียรโชติ
การามdจังหวัดสมุทรสาครdหนึ่งลานบาท อุปถัมภงานพระราชทานเพลิงศพเจาประคุณสมเด็จ
พระมหาธีราจารยd(นิยมdฐานิสฺสรมหาเถร) สองลานบาทdบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะวัดประยุร
วงศาวาส หกลานบาทdวัดปทุมคงคาdหนึ่งลานบาทdเปนตนdดานศึกษาสงเคราะหและดาน
สาธารณสงเคราะหdรวมสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาdเกาลานบาทdซอม
แซมโรงเจเสี่ ย งdเข ง ตั๊ ว dถนนเทอดไทdและได บ ริ ห ารโรงเจแห ง นี้ สื บ ทอดเจตนารมณ ข อง
อาจารยdโดยบริจาคทรัพยซอ มแซม จำนวนสิบลานบาทdสรางอาคารเรียนdโดมหลังคาโรงอาหาร
และสะพานขามคลองเขาโรงเรียนวินติ ศึกษาสองdจังหวัดลพบุรี รวมหาสิบหกลานบาท สรางหลังคา
โดมทางเดินเขาวัดพระไกรสีห (นอย) หัวหมาก สามลานหกแสนบาทdซือ้ ทีด่ นิ สรางโรงเจdอำเภอ
ทาวงุ dจังหวัดลพบุรdี หนึง่ ลานบาท บริจาคทีด่ นิ จำนวนสิบสีไ่ รเศษdราคาประมาณdหกสิบหาลานบาท
ใหแกกรุงเทพมหานครdเพือ่ สรางโรงพยาบาลผสู งู อายุdพรอมทัง้ บริจาคเงินหนึง่ ลานบาทdเพือ่ สมทบ
ทุนสรางโรงพยาบาลดังกลาวดวยdดานการศึกษาdไดถวายความอุปถัมภบำรุงแกพระภิกษุสามเณร
ทีก่ ำลังศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ณ วัดชนะสงคราม ตัง้ แตdพ.ศ. ๒๕๐๙ จนถึงปจจุบนั dถวายปจจัย
จำนวนหนึง่ ลานหาแสนบาทdแดเจาประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร)dวัดพิชย
ญาติการามdเพื่อจัดพิมพหนังสือสัททานุกรมพระไตรปฎกเชิงวิจัยบาลีเปนไทยdดวยคุณูปการที่ได
บำเพ็ญมาเปนทีป่ ระจักษทำใหไดรบั รางวัลจำนงคdทองประเสริฐdดานการสงเสริมพระพุทธศาสนา
ประจำป ๒๕๕๖dและไดรับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรdในฐานะผูบำเพ็ญประโยชนตอพระพุทธ
ศาสนาdประเภทสงเสริมกิจการคณะสงฆdประจำป ๒๕๕๗dนอกจากนี้ ยังเปนเจาภาพถวาย
ภัตตาหารเชา-เพลแกพระภิกษุสามเณรdถวายและมอบทุนการศึกษาแกนสิ ติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยdดวยดีเสมอมา
นับไดวาdนางสาวอุไรศรีdคนึงสุขเกษมdเปนผูไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควร
แกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาdเพือ่ ประกาศเกียรติ
คุณใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
d
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ทีd่ ๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางวรัญญาdจันทรประเสริฐ

สำเร็จการศึกษาdประกาศนียบัตรชัน้ สูงดานการบัญชีdทีว่ ทิ ยาลัยพาณิชยพระนครd
ปริญญาตรีd
ประธานกรรมการโรงพยาบาลเพชรเวชdประธานกรรมการโรงแรมบางกอกพาเลส
ประธานกรรมการโรงแรมชลจันทรdพัทยา
เปนบุคคลผูมีความรูdความสามารถdไดบำเพ็ญประโยชนอยางยิ่งแกสังคมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและสถาบันพระมหากษัตริยเ ปนอเนกนานัปการdปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปน
ประธานกรรมการโรงพยาบาลเพชรเวชdประธานกรรมการโรงแรมบางกอกพาเลสdประธาน
กรรมการโรงแรมชลจันทรdพัทยาdมีประสบการณและผลงานมากซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้dคุณ
วรัญญาdจันทรประเสริฐdสกุลเดิมdชลพัฒนาdเปนบุตรสาวคนโตdของคุณพอโทdและคุณแม
บุญไทdชลพัฒนาdเปนคหบดีทมี่ ฐี านะและมีชอื่ เสียงในจังหวัดนครนายกdในวัยเด็กเปนกำลังหลักใน
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การชวยทำงานคาขายในกิจการโรงน้ำแข็งdและรานวัสดุกอ สรางdบุญไทคาวัสดุกอ สรางdของคุณพอ
ุ ไทdดวยความเอาใสมานะอุตสาหะหนักเอาเบาสแู ละใฝรตู ลอดเวลาdทำใหกจิ การ
โทdและคุณแมบญ
ทัง้ สองแหงมีความเจริญรงุ เรืองเปนลำดับdซึง่ จากการทีค่ ณ
ุ วรัญญาdตองเรียนหนังสือและทำงานชวย
คุณพอคุณแมไปดวยในเวลาเดียวกันdไดหลอหลอมและฝกฝนใหมสี มบัตทิ โี่ ดดเดนเกินวัยdทัง้ ในดาน
ความคิดdความอานที่เฉียบคมdความมีไหวพริบปฏิภาณที่เปนเลิศdและการคิดแกไขปญหาตางdๆ
อยางฉับไวdอีกทัง้ เปนผมู บี คุ ลิกและลักษณะทาทางดีdจึงทำใหเปนทีร่ จู กั อยางกวางขวางdในจังหวัด
นครนายกdไดสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงดานการบัญชีdที่วิทยาลัยพาณิชยพระนคร
หลังจากนัน้ dไดสมรสกับคุณสุวทิ ยdจันทรประเสริฐdลูกชายของคหบดีdในจังหวัดปราจีนบุรีdโดยมี
บุตรธิดารวมd๔dคน ทานไดทำหนาที่ภรรยาที่ดีของสามีและหนาที่แมที่ดีของลูกอยางสมบูรณ
แบบdดวยความรักและเสียสละใหกบั ทุกคนในครอบครัวdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาdทำให
ลูกทุกคนไดรบั การเลีย้ งดูเอาใจใสทงั้ การอบรมบมนิสยั ใหเปนคนดีdและไดรบั การศึกษาทีด่ ที กุ คนdทาน
ยังเปนกำลังสำคัญในการดำเนินกิจการทุกแหงทีร่ ว มกันสรางขึน้ มากับสามีdทัง้ ยังชวยสงเสริมและ
สนับสนุนdและชวยแกปญ
 หาตางdๆdทีเ่ กิดขึน้ สงผลใหกจิ การมีความเจริญรงุ เรืองเปนลำดับdถึงแม
คุณสุวทิ ยผเู ปนสามีไดจากไปกอนวันอันสมควรก็ตามdทานไดดำรงตนเปนเสาหลักทีม่ นั่ คงและแข็ง
แรงdใหกบั ลูกๆ ทัง้ ๔ คนdโดยทำหนาทีท่ งั้ พอและแมในเวลาเดียวกันไดอยางสมบูรณdอีกทัง้ นำพา
กิจการคาใหมคี วามเจริญรงุ เรืองมัน่ คงยิง่ ขึน้ d
ทานไดบำเพ็ญตนเปนพุทธศาสนิกชนทีด่ dี ดวยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยเู ปนประจำ
ทั้งการปฏิบัติศาสนกิจ และบริจาคทรัพยเพื่อพระพุทธศาสนาdเชนdบริจาคเงินสรางศาลาการ
เปรียญdวัดสระเกศราชวรมหาวิหารdเปนประธานอัญเชิญผากฐินพระราชทานไปทอดถวายdณ วัด
ไทยเดนมารกdกรุงโคเปนเฮเกนdประเทศเดนมารก และวัดพุทธารามdประเทศสวีเดนdและวัดไทย
นอรเวยdกรุงออสโลdประเทศนอรเวยdนอกจากนีย้ งั ไดบริจาคเพือ่ สาธารณประโยชนdเชน บริจาค
เงินใหกบั มูลนิธโิ รงพยาบาลศิรริ าชdจากลักษณะทีไ่ ดกลาวมาขางตนdถือไดวา dทานไดทำหนาทีอ่ ยาง
ครบถวนdและสมบูรณแบบทัง้ ๔ ดานdคือdหนาทีข่ องลูกทีด่ ี มีความกตัญูตอ พอแมdหนาทีภ่ รรยา
ทีด่ dี สงเสริมสนับสนุนdและยืนหยัดเคียงคสู ามีในทุกสถานการณหนาทีแ่ มทดี่ dี โดยอบรมเลีย้ งดูลกู
ทุกคนดวยความรักและปลูกฝงใหเปนคนดีdและหนาทีพ่ ลเมืองทีด่ dี ไดบำเพ็ญสาธารณประโยชนแก
สังคมdและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยางสม่ำเสมอdซึง่ สมควรไดรบั ยกยองวาเปนคนดีทมี่ คี วาม
สามารถdความอุตสาหะวิรยิ ะdความกตัญูdความอดทนdและเสียสละdทัง้ ในดานชีวติ ครอบครัวdและ
ดานธุรกิจdควรเปนแบบอยางทีด่ ขี องลูกหลานdและอนุชนรนุ หลังdไดดำเนินการบริจาคเงินถวายทุน
การศึกษาแดพระนิสติ dของมหาวิทยาลัยdระดับปริญญาตรีdปริญญาโทและปริญญาเอกdและตัง้ แต
ปd๒๕๕๑-ปจจุบันdบริจาคเงินสนับสนุนงานพิธีประสาทปริญญาdและบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนประจำทุกป
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นับไดวาdนางวรัญญาdจันทรประเสริฐdเปนผูไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควร
แกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพือ่ ประกาศเกียรติ
คุณใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
d
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ดร.กนกdแสนประเสริฐ

สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตd(เกียรตินยิ มอันดับd๒)
นิตศิ าสตรบัณฑิตdมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตdสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Ph.D.dSocialdScienecs,dMagad University,dIndia.
ตำแหนงรองผอู ำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติd
เปนบุคคลผมู คี วามรdู ความสามารถdไดบำเพ็ญประโยชนอยางยิง่ แกสงั คมdประเทศชาติ
พระพุทธศาสนาdและสถาบันพระมหากษัตริยเปนอเนกประการdป จ จุ บั น ดำรงตำแหน ง รอง
ผอู ำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติdมีประสบการณและผลงานซึง่ พอสรุปไดดงั นีd้ ทาน
ผานการฝกอบรมและงานดานการบริหารdเชนdหลักสูตรการบริหารจัดการดานความมัน่ คงชัน้ สูง
รนุ ที่ ๔ ของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
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(ปรอ.)dรุ น ที่ d ๒๒dประจำป d ๒๕๕๒-๒๕๕๓dศึ ก ษาดู ง านที่ d ประเทศสิ ง คโปร d ๒๕-๒๗
มิถนุ ายนd๒๕๕๓dหลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผนู ำทีม่ วี สิ ยั ทัศนและคุณธรรมdรนุ ที่d๖๓ และd๖๔
ศึกษาดูงานทีป่ ระเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวdและประเทศสาธารณรัฐฝรัง่ เศสและ
ประเทศสมาพันธรฐั สวิสdทานมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานมาตามลำดับdมีผลงานเปนที่
ประจักษdทำใหไดรบั การยกยองเชิดชูประกาศเกียรติคณ
ุ dเชนdประกาศเกียรติคณ
ุ dเปนวิทยากรการ
สัมมนาทางวิชาการในหัวขอdเรือ่ งd“บทบาทของสือ่ กับความมัน่ คงของพระพุทธศาสนา”dในโอกาส
สมาคมความมั่ น คงของพระพุ ท ธศาสนาในประเทศไทยdโดยความร ว มมื อ ของกรมการ
ั นาพรรณวดีdประทาน
ศาสนาdกระทรวงวัฒนธรรมdทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ฯdสิรวิ ฒ
โลเกียรติคุณd“ชาวพุทธตัวอยาง”dในโครงการd“หนึ่งใจ...ใหธรรมะ”dเมื่ อ วั น ที่d๕dเมษายน
ุ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdในโอกาส
๒๕๕๖dประกาศเกียรติคณ
บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdพระศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdครัง้ ที่d๒/๒๕๕๖ เมือ่ วันทีd่ ๒๗dกุมภาพันธd๒๕๕๖dประกาศเกียรติคณ
ุ dองคการยุวพุทธ
ศาสนิกสัมพันธแหงโลกและสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติdมอบโลรางวัลผนู ำพุทธโลกdวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๗dไดใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม
สงเสริมพระพุทธศาสนากับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdทั้งไดใหการ
ชวยเหลือและเขารวมประชุมในกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกตลอดมา
นับไดวา dดร.กนกdแสนประเสริฐdเปนผไู ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให
ปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
d
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายธีระศักดิ์dไพโรจนสถาพร

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาdและผานการอบรมหลักสูตรการบริหารจากสถาบันตาง ๆ
เจาของและกรรมการผจู ดั การบริษทั dสวนคูณผลdจำกัด
บริษทั dเอส.พี.เอสแอสเซทdจำกัด
เปนบุคคลผมู คี วามรdู ความสามารถdไดบำเพ็ญประโยชนอยางยิง่ แกสงั คมdประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย เปนอเนกนานัปการdปจจุบนั ดำรงตำแหนงผปู ระกอบ
ธุรกิจการคาd(รับเหมากอสราง)dมีประสบการณและผลงานมากdสามารถสรุปไดดงั นีd้ ทานบริหาร
งานโดยใหบคุ ลากรในองคกรมีสว นรวมในการวางแผนdและดำเนินงานในทุกขัน้ ตอนdรับฟงขอคิด
ความเห็นจากทุกฝายdเพื่อนำไปสูการปฏิบัติdปรับปรุงdแกไขการทำงานdมีการประเมินผลทุกขึ้น
ตอนdแลวนำผลการประเมินไปใชใหเกิดประโยชนdตลอดทัง้ สนับสนุนการวิจยั ในทุกๆdดานdทัง้ ดาน
บุคคลdดานผลิตภัณฑdและดานการตลาดdซึง่ มิใชแตเพียงเพือ่ การพัฒนาองคกรภายในเทานัน้ dแต
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ไดสนับสนุนภายนอกองคกรdโดยเฉพาะอยางยิง่ งานวิจยั ของสถาบันตางๆdก็ไดสง เสริมสนับสนุนมา
โดยตลอดdยึดหลักการปกครองdคือdครองตนdครองคนdและครองงานdดานสังคมและดานสาธารณ
สงเคราะหdนับตัง้ แตปd พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๔๒dทานบริจาคเงินสรางกุฏสิ งฆd(กุฏธิ รรมาภิรมย)dวัดดอย
สะเก็ดdตำบลเชิงดอยdอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมdบริจาคเงินสรางถนนขึน้ วัด-ปรับปรุง
บริเวณวัดdและสรางรางระบายน้ำวัดดอยสะเก็ดdไดบริจาคเงินสรางจิตรกรรมฝาผนังปริศนา
ธรรมdวัดดอยสะเก็ดdรวมสมทบสรางวิหารจัตรุ มุขdวัดดอยสะเก็ดdไดบริจาคเงินสรางฐานชุกชีพระ
พุทธมหาปฏิมากรdวัดดอยสะเก็ดdไดบริจาคเงินสรางรัว้ ประตูทางเขา-ออกdวัดดอยสะเก็ดdไดบริจาค
เงินสรางตำหนักพระจอมเกลาฯd(ร.๔)dวัดดอยสะเก็ดdไดบริจาคเงินซื้อปูนซีเมนต ลานพุทธ
ธีระธรรมd(เขตพุทธาวาส) วัดดอยสะเก็ดdไดบริจาคเงินสรางบันไดนาคและทำรายลางบันไดdทาง
ขึน้ -ลงdลานพุทธธีระธรรม (เขตพุทธาวาส-ลานโพธิ)์ dวัดดอยสะเก็ดdและไดบริจาคเงินสรางอาคาร
สมเด็จพระพุฒาจารยd(โต) พรหมรังสีdวัดดอยสะเก็ดdเปนจำนวนเงินทีท่ ำนุบำรุงพระศาสนามากกวา
สามสิบหาลานบาทถวนdไดดำเนินการกอสรางอาคารสถาบันวิทยบริการเพือ่ ใหเปนอาคารหองสมุด
จำนวนรวมd๓dอาคารติดตอกัน มีพื้นที่ใชสอยรวมd๑,๙๔๓dตารางเมตรdใชงบประมาณการกอ
สรางd๑๕dลานบาทdเมื่อเสร็จสมบูรณแลวหองสมุดไดยายจากอาคารเดิมมายังอาคารสถาบัน
วิทยบริการdเมื่อปdพ.ศ. ๒๕๔๐dและทำพิธีรับมอบอาคารdสถาบันวิทยบริการd(อาคารธีระศักดิ์
ไพโรจนสถาพร)dเมื่อวันที่d๑ ตุลาคม พ.ศ.d๒๕๔๐dและเปดอาคารหองสมุดเพื่อใหบริการแก
คณาจารยdพระนิสติ dและบุคคลทัว่ ไปdในภาคการศึกษาที่d๒ ของปการศึกษานัน้ dจนถึงปจจุบนั
นับไดวาdนายธีระศักดิd์ ไพโรจนสถาพรdเปนผูไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควร
แกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรdเพือ่ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
d
ใหไว ณ วันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาพระพุทธศาสนาd

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวาd

แพทยหญิงชนัญญาdเครืองาม

สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบณ
ั ฑิตd(เกียรตินยิ มอันดับd๑)dมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตรdมหาวิทยาลัยมหิดล
DoctordofdMedicinedPerpetualdHearthdCollegedofdMedicine,dPhilippines
DiplomadofdClinicaldNeurologydInstitutedofdNeurology,dUniversitydofdLondon
ตำแหนงเลขานุการสมาชิกวุฒสิ ภา
เปนบุคคลผมู คี วามรdู ความสามารถdไดบำเพ็ญประโยชนอยางยิง่ แกสงั คมdประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยเ ปนอเนกนานัปการdปจจุบนั ดำรงตำแหนงเลขานุการ
สมาชิกวุฒิสภาdทานมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาdบำเพ็ญทานdศีลdภาวนาอยางสม่ำเสมอ
พัฒนาตนตามหลักศีลdสมาธิและปญญาdอุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแก
สังคมdประเทศชาติdและเอาใจใสตอ การศึกษาdการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมdการเผยแผหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาdใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมาdยึดมัน่ ในคุณธรรมdจริยธรรมและ
แนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรม
และประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
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ทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตา
มโนกรรมdมีความเอื้อเฟอเผื่อแผdยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและมีความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมทั้งในดานชีวิตสวนตัวและชีวิตการทำงานdมีความรูและ
เชีย่ วชาญในดานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพdมีประสบการณและผลงานมากมายซึง่
พอจะสรุปไดดังนี้dเกี่ยวกับประวัติการทำงานdรับราชการdพ.ศ.d๒๕๓๔dอาจารยประจำภาควิชา
เวชศาสตรชองปากdคณะทันตแพทยศาสตรdมหาวิทยาลัยมหิดลdประสบการณทางภาคเอกชน
พ.ศ.d๒๕๓๕-๒๕๔๗dเปนแพทยประจำแผนกระบบประสาทและสมองdศูนยตรวจและรักษาสมอง
โรงพยาบาลสยามdกรรมการบริหารและเจาของผูประกอบการdรองผูอำนวยการบริหารบริษัท
การแพทย สยามจำกัดdรองผูอำนวยการแพทยdโรงพยาบาลสยามdเปนกรรมการบริหารบริษัท
จารุวรรณ จำกัดdเปนกรรมการบริหารdบริษัทdหอพักสยามdจำกัดdดำเนินธุรกิจดานสำนักและ
อพารทเมนท พ.ศ. ๒๕๔๗- ๒๕๕๔dแพทยประจำแผนกระบบประสาทและสมองdโรงพยาบาล
ศรีสยามdรองผอู ำนวยการแพทยโรงพยาบาลศรีสยามdกรรมการบริหารdบริษทั dศูนยการแพทยไทย
จำกัด (มหาชน)dผูดำเนินกิจการ โรงพยาบาลศรีสยามdกรุงเทพมหานครdพ.ศ.d๒๕๕๔-ปจจุบัน
เลขานุการสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ.d๒๕๕๔-ปจจุบนั dอาจารยพเิ ศษภาควิชาศัลยศาสตรชอ งปากคณะทันต
แพทยศาสตรdมหาวิทยาลัยมหิดลdประสบการณอบรมและดูงาน พ.ศ. ๒๕๓๗dDepartmentdof
Neurology MayodClinic Minnesota, USA.dพ.ศ. ๒๕๓๔dอบรมหลังรับปริญญาdสาขาวิชาโรคไต
พ.ศ.d๒๕๔๑ Conferencedfor NursingdManagement, พ.ศ. ๒๕๔๔ ISOd9001:2000dUpdate
Course,dพ.ศ. ๒๕๔๗ เวทีวชิ าการผบู ริหารการแพทยไทยdครัง้ ทีd่ ๖dดวยผลงานเปนทีป่ ระจักษdทำให
ไดรบั รางวัลเกียรติบตั ร เชน รางวัลนักศึกษาทันตแพทยดเี ดนประจำปการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๖
-๒๕๒๗ บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdบริจาคเงินสมทบทุน
การศึกษามหาวิทยาลัยโดยตลอดdเปนผชู ว ยหาทุนในการกอสรางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยรวมกับครอบครัวบริจาคทุนทรัพยรว มสรางอาคารวิปส สนาธุระdสมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ
อาสภมหาเถร) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdตำบลลำไทรdอำเภอวังนอยdจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนจำนวนเงินประมาณ ๗๐ ลานบาท
นับไดวา dแพทยหญิงชนัญญาdเครืองามdเปนผูไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
d
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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dประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางพรเพ็ญdเดชวิไลศรี

สำเร็จการศึกษาdระดับมัธยมศึกษา
กรรมการผจู ดั การบริษทั dคาน้ำมันประมงไทยd(๒๐๐๓)dจำกัด
เปนผมู ศี รัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั dิ บำเพ็ญคุณประโยชน
แกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและสถาบันพระมหากษัตริยอ เนกนานัปการdปจจุบนั ดำรง
ตำแหนงdกรรมการผูจัดการdบริษัทdคาน้ำมันประมงไทยd(๒๐๐๓)dจำกัดdทานบำเพ็ญทานdศีล
ภาวนาอยางสม่ำเสมอdพัฒนาตนตามหลักศีลdสมาธิและปญญา อุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่
บำเพ็ญประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติและเอาใจใสตอ การศึกษา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมdการ
เผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาdใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมาdยึดมั่นใน
คุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตาม
หลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบ
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตา
กายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่
และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและ
ชีวิตการทำงานdมีความรูและเชี่ยวชาญในอาชีพการงานที่รับผิดชอบจนประสบความสำเร็จ
ดวยดีdดวยผลงานเปนที่ประจักษทำใหการไดรับการยกยองเชิดชูประกาศเกียรติคุณdเชนเหรียญ
กาชาดสมนาคุณdชัน้ ทีd่ ๑dไดบริจาคทรัพยถวายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขต
บาฬีศึกษาพุทธโฆสdนครปฐมdเปนผูอุปถัมภโครงการปฏิบัติวิปสสนาภาวนาd๗dเดือน ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพุทธโฆสdนครปฐมdและไดบริจาค
ทรัพยพมิ พหนังสือคมู อื การศึกษาวิปส สนาภาวนาdประจำโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิปส สนาภาวนา
นับไดวา dนางพรเพ็ญdเดชวิไลศรีdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปน
เอนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึง
มีมติเปนเอกฉันทใหมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางพัชราdหวังวองวิทย

สำเร็จการศึกษาdโรงเรียนนักการบัญชีพระนคร
นักธุรกิจdบริษทั dเอ.ไอ.เอdในตำแหนงdผอู ำนวยการภาคระดับสูงภาคนำทอง
ทีป่ รึกษาพิเศษd(superdSAC)dทัพจันทรา,dผอู ำนวยการภาคระดับสูง
ประธานเครือนำทองdบริษทั dอเมริกนั dอินเตอรแนชชัน่ แนลแอสชัวรันสdจำกัดd(เอ.ไอ.เอ)
d
เปนบุคคลผูมีความรูdความสามารถdไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยเปนอเนกนานัปการdปจจุบันดำรงตำแหนง
ผอู ำนวยการภาคระดับสูงภาคนำทอง/ทีป่ รึกษาพิเศษd(superdSAC) ทัพจันทรา,dผอู ำนวยการภาค
ระดับสูงdประธานเครือนำทองdบริษทั dอเมริกนั dอินเตอรแนชชัน่ แนลแอสชัวรันสdจำกัด เอ.ไอ.เอdมี
ประสบการณและผลงานมากมายdสามารถสรุปไดดังนีd้ ทานเปนผูรวมริเริ่มและผลักดันชักชวนผู
บริหารและตัวแทนเครือนำทองไปแสวงบุญยังแดนพุทธภูมิในประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ไดแก
พุทธคยา และพาราณสี (กวาd๒๐dป)dครัง้ ละd๕๐d-๑๐๐dคนdเปนผรู ว มริเริม่ โครงการd“ชือ้ ทีด่ นิ
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ถวายวัดไทยกุสนิ าราเฉลิมราชย”dเปนผรู ว มสรางโรงครัวพรอมอุปกรณในโรงครัวถวายวัดไทยลุมพินี
ประเทศเนปาลdเปนกรรมการอุปถัมถโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติdและถวายเปนพระราชกุศล
เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาd๘๒dพรรษาdวันทีd่ ๕dธันวาคมd๒๕๕๒dของสำนัก
นายกรัฐมนตรีdเปนกรรมการอุปถัมถศนู ยสง เสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทยในฐานะกรรมการ
และเปนกรรมการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาdเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาdตั้งแต
ปdพ.ศ.d๒๕๓๐dถึงปจจุบันdและไดจัดตั้งกองทุนพุทธสยัมภูญาณโดยมีพระราชรัตนรังษี เปน
ประธานdเพือ่ สนับสนุนสงเสริมใหทนุ การศึกษาพระนิสติ ปฏิบตั งิ านเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกdณ มหาวิทยาลัยตางๆdในประเทศอินเดียdจัดหนวยแพทยเคลือ่ นทีต่ รวจรักษาโรคแก
ชุมชนชาวเนปาล เมืองสิทธัตถนครdเมืองกบิลพัสดdุ เมืองเทวทหะdเมืองดาวนเนdและเมืองพุทธวัน
และมอบทุนสนับสนุนและจัดหาเวชภัณฑยารักษาโรคมอบใหคลินกิ สมาคมพุทธนานาชาติทเี่ ปดรักษา
ผยู ากไรชาวเนปาลโดยไมคดิ มูลคาdเปนกรรมการอุปถัมภการกอสรางวัดไทยกุสนิ าราเฉลิมราชยรฐั
อุตตรประเทศdเปนกรรมการอุปถัมภการกอสรางวัดไทยลุมพินีdประเทศเนปาลdตามมติมหา
เถรสมาคมdเปนกรรมการอุปถัมภการกอสรางวัดไทยนวราชรัตนาราม (ชายแดนอินเดีย -เนปาล)
สาธารณรัฐอินเดียdเพือ่ อำนวยความสะดวกผแู สวงบุญชาวพุทธไทยและนานาชาติdเปนกรรมการ
อุปถัมภการกอสรางวัดไทยเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีdรัฐอุตตรประเทศdสาธารณรัฐอินเดียdเปน
ประธานดำเนินการ เปนกรรมการอุปถัมภการกอสรางวัดไทยนิโครธรามdเมืองกบิลพัสดุdประเทศ
เนปาลdเปนกรรมการอุปถัมภการบูรณะวัดไทยพุทธคยาdรัฐพิหารdเปนกรรมการอุปถัมภการจัด
หนวยแพทยเคลือ่ นทีต่ รวจรักษาโรคแกชมุ ชนชาวเนปาลdเมืองสิทธัตถนครdเมืองกบิลพัสดุdเมือง
เทวทหะdเมืองดาวนเนdและเมืองพุทธวันdจากคุณงามความดีเปนทีป่ ระจักษdทำใหไดรบั การยกยอง
เชิดชูประกาศเกียรติคณ
ุ เชนdพ.ศ.d๒๕๔๙dไดรบั รางวัลคนดีสงั คมไทยประจำปd๒๕๔๙dสาขาบุคคล
ผูทำคุณประโยชนตอสังคม พ.ศ.d๒๕๕๖dไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณdไดสนับสนุนสงเสริมพระภิกษุสามเณรในหลายดานdเปนกรรมการอุปถัมถแกพระธรรม
วิทยากรฝกอบรมพระธรรมทูตไทยไปตางประเทศdของมหาเถรสมาคมdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยdดวยดีเสมอมา
นับไดวา dนางพัชราdหวังวองวิทยdเปนผไู ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
d
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายบิณฑdบรรลือฤทธิ์

สำเร็จการศึกษาdมัธยมศึกษาตอนตนdโรงเรียนวัฒนานครdจังหวัดสระแกว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพdโรงเรียนกรุงเทพโปลีเทคนิค
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจdสาขาการตลาดdมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปริญญาโทบริหารธุรกิจd(MBA)dมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปนบุคคลผมู คี วามรdู ความสามารถdไดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติ
พระพุทธศาสนาdและสถาบันพระมหากษัตริยเ ปนอเนกนานัปการdปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนผจู ดั การ
ฝายกิจกรรมพิเศษdมูลนิธริ ว มกตัญูdกรรมการกลางอาสาสมัครมูลนิธริ ว มกตัญูdเปนนักแสดง
พิธกี รdมีประสบการณและผลงานการแสดงมากมายสามารถสรุปไดดงั นีd้ ดานการแสดงdพ.ศ. ๒๕๒๕
เริม่ เขาวงการเปนนักแสดงdจนถึงปจจุบนั dแสดงภาพยนตรทงั้ หมดd๙๕dเรือ่ งdไดบำเพ็ญสาธารณ
ประโยชนตอ สังคมและประเทศชาติมาอยางตอเนือ่ งdเชนdเปนอาสาสมัครดาราประชาสัมพันธมลู นิธิ
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รวมกตัญูdกรรมการกลางอาสาสมัครมูลนิธิรวมกตัญูdหัวหนาอาสาสมัครมูลนิธิรวมกตัญู
มีประสบการณการทำงานดานกภู ยั dอาทิเหตุการณตกึ เอเธนสถลมdเครือ่ งบินdสายการบินเลาดาแอร
ตกdจังหวัดสุพรรณบุรdี โรงแรมรอยัลdพลาซาถลมdจังหวัดนครราชสีมาdโรงงานตกุ ตาเคเดอร จังหวัด
นครปฐมdรถกาซระเบิดบนถนนเพชรบุรีdไฟไหมซานติกาผับdโคลนถลมน้ำกอdจังหวัดเพชรบูรณ
โคลนถลมอำเภอลับแลdจังหวัดอุตรดิตถdสึนามิd๗dจังหวัดภาคใตdและภัยพิบัติมหาอุทกภัยdทัง้
ภาคกลางและภาคใตdประสบการณการทำงานดานสาธารณประโยชนdอาทิdรวมงานกับมูลนิธิ
รวมกตัญูออกแจกของเพือ่ ชวยเหลือผปู ระสบภัยทัง้ วาตภัยdอัคคีภยั dอุทกภัยdและภัยพิบตั อิ นื่ ๆ
ประสบการณการทำงานดานศาสนาdอาทิdรวมงานกับมูลนิธริ ว มกตัญูออกแจกอาหารเพือ่ บริการ
ผมู ารวมงานฟรีdดานการทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนาdเปนผรู ว มสรางและปฏิสงั ขรณวดั dอุโบสถ
เปนตน ประสบการณการทำงานชวยเหลือดานการศึกษาdรวมกับมูลนิธิรวมกตัญูสรางอาคาร
เรียนdพรอมมอบอุปการณการเรียนอุปกรณกีฬาใหสถานที่ ๆ ยังขาดแคลนและหางไกลความ
เจริญdดวยการเปนนักแสดงทีม่ คี ณ
ุ ภาพdมีผลงานเปนทีป่ ระจักษdทำใหไดรบั การยกยองเชิดชูประกาศ
เกียรติคณ
ุ โดยไดรบั รางวัลตกุ ตาทองdสาขาดารานำฝายชายdจำนวนd๓dรางวัล คือdรางวัลโทรทัศน
ทองคำdสาขาดารานำชายdพ.ศ. ๒๕๓๔dรางวัลลูกดีเดนจากสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศ
ไทยdพ.ศ. ๒๕๓๕dรางวัลบุคคลดีเดนแหงชาติdอีกทัง้ ยังไดสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ดวยดีเสมอมา เชนdเปนผรู ว มบริจาคเงินสรางโรงพยาบาลมูลนิธริ ว มกตัญูใหกบั มหาวิทยาลัยdเปน
ผนู ำคณะดารานักแสดงสนับสนุนและสงเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนาใหกบั มหาวิทยาลัยdเชน งาน
วันวิสาขบูชาโลกdและรวมเปนเจาภาพถวายภัตตาหารเพลแกพระนิสติ มหาวิทยาลัย
นับไดวา dนายบิณฑdบรรลือฤทธิ์dเปนผไู ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติ
เปนเอกฉันทใหมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
d
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Honorary Doctorate Degree
on Most Venerable Bhaddanta Paññadipa
Abbot of the Kyaikhteesaung Temple,
Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held at the 48th
Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkorn
rajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 1/2557
on 26th February, BE 2557 (CE 2014) had unanimously resolved that :
Whereas Most Venerable Bhaddanta Paññadipa, eighty-six years of age, was born
on 19 April, 1928 in Belin Township, the Republic of the Union of Myanmar. He obtained
higher ordination in April 25, 1971 in the Khanda Chapter House of Kyaikhteesaung
Hsantawshin Pagoda Monastery. Most Venerable Paññadipa has been promoting and
supporting the Vipassana meditation practice. He has been teaching meditation since the
mid-60s. He is considered the highest and most respected level of a qualified teacher and is
very experienced teaching Meditation Practitioners. He has also organized various Buddhist
activities such as Dhamma Talks, Celebration of Buddhist Festivals, Vipassana Meditation
Retreat, etc. Most Venerable Bhaddanta Paññadipa has preached and taught Buddhism and
Vipassana meditation in both Myanmar and overseas. In addition, he has given lectures and
participated in various seminars and conferences both in his home and abroad. He was
honoured with the Agga Maha Saddhama Jotika Dhaja and Abidhaja Aggamaha Saddhama
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Jotika awards in 1992 and 2004, respectively for his relentless effort for the propagation of
Buddhism.
Most Venerable Bhaddanta Pa ññ adipa keeps strict discipline and upright
conducts. His kindness, compassion, generosity and righteousness win him great respect
from the Buddhist circles all over the world. At present, he has been the abbot of
Kyaikhteesaung Monastery, Republic of the Union of Myanmar.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above, the
Most Venerable Bhaddanta Paññadipa is regarded as the Buddhist monk who produces
innumerable welfares and benefits for his country and the world and he deserved the praise
and salutation. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous
resolution to confer an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies on him.
Given on 18th May BE 2557 (CE 2014)

(Phra Dhammasudhi)
President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
on Most Venerable Matsunaka Yukei
Head Priest of Koyasan Shingon Buddhism of Japan,
Abbot of Kongobu-ji Temple, Japan

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held at the 48th
Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkorn
rajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 1/2557
th
on 26 February, BE 2557 (CE 2014) had unanimously resolved that :
Whereas Most Venerable Matsunaka Yukei, eighty-five years of age, was born in
1929, Japan. He has experienced more than forty years working in international corporation
of Buddhist studies and community. He has been regarded as prominent Buddhist scholar in
Dharma studies and world peace especially in his capacity of Chef Abbot of Koyasan Shingon
Sect. He has taken lots of religious and educational responsibilities. Most Venerable Matsunaka
Yukei has been promoting and supporting meditation practice. He has preached and taught
Buddhism and meditation in both Japan and overseas. He has given lectures and participated
in various seminars and conferences in Japan. In addition, he has been representing
Japanese Buddhist scholar to participate in the various national, regional and international
conferences, seminars and workshops in many countries such as Sri Lanka, Thailand,
Vietnam and Myanmar.
Most Venerable Matsunaka Yukei keeps strict discipline and upright conducts. His
kindness, compassion, generosity and righteousness win him great respect from the Buddhist
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circles all over the world. At present, he has been Head Priest of Koyasan Shingon
Buddhism of Japan and Abbot of Kongobu-ji Temple, Japan.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above, the Most
Venerable Matsunaka Yukei is regarded as the Buddhist monk who produces innumerable
welfares and benefits for his country and the world and he deserved the praise and
salutation. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to
confer an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies on him.
Given on 18th May BE 2557 (CE 2014)

(Phra Dhammasudhi)
President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
on Most Venerable Dr.Akurtiye Nanda
Vice-Chancellor of Pali College,
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held at the 48th
Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkorn
rajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 1/2557
th
on 26 February, BE 2557 (CE 2014) had unanimously resolved that :
Whereas Most Venerable Most Venerable Dr.Akurtiye Nanda, sixty-two years of
age, was born in 1952, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. He has made the
significant contributions to the work of promoting Dharma, Vinaya, religious and cultural
affairs in Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. He has also given lectures and
participated in various universities, seminars and conferences both in Sri lanka and abroad.
Most Venerable Dr.Akurtiye Nanda has been selected as Vice-Chancellor of Pali College,
Sri Lanka. He has contributed and promoted the Sangha education in Sri Lanka and
supported Sri Lankan monks studying in Mahachulalongkornrajavidyalaya University. He
has composed many books in both Sinhala and English languages. Most Venerable Dr.Akurtiye
Nanda has also organized various Buddhist activities such as Dhamma Talks, Celebration of
Buddhist Festivals, Meditation Retreat, etc. He has given lectures and participated in various
seminars and conferences both in Sri Lanka and abroad.
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Most Venerable Dr.Akurtiye Nanda keeps strict discipline and upright conducts. His
kindness, compassion, generosity and righteousness win him great respect from the Buddhist
circles all over the world. At present, he has been the Vice-Chancellor of Pali College,
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above, the Most
Venerable Dr.Akurtiye Nanda is regarded as the Buddhist monk who produces innumerable
welfares and benefits for his country and the world and he deserved the praise and
salutation. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to
confer an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies on him.
Given on 18th May BE 2557 (CE 2014)

(Phra Dhammasudhi)
President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
on Most Venerable Tao Shi
Vice-president of the Buddhist Association of China,
People’s Republic of China

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Management, at the convocation ceremony held at the 48th
Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkorn
rajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 1/2557
th
on 26 February, BE 2557 (CE 2014) had unanimously resolved that :
Whereas Most Venerable Tao Shi, sixty-two years of age, was born in 1952 in
People’s Republic of China. He has made the significant contributions to the work of
promoting Dharma, Vinaya, religious and cultural affairs in People’s Republic of China. He
has also given lectures and participated in various universities, seminars and
conferences both in People’s Republic of China and abroad. He has been a representative
for the Buddhist Association of China to visit many countries such as Cambodia, India, Japan
and Thailand. Most Venerable Tao Shi has organized many social works for the poor, victims
and patients in hospitals by providing charitable foods, funds and houses. He has contributed
and promoted the Sangha education in People’s Republic of China and administered
educational institution as the President of Putoushan College. He has been in different
positions such as president of Putoushan college and Putoushan Buddhist Association and
Vice-president of the Buddhist Association of China.
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Most Venerable Tao Shi keeps strict discipline and upright conducts. His kindness,
compassion, generosity and righteousness win him great respect from the Buddhist circles all
over the world. At present, he has been the abbot of Puji temple, president of Putoushan
college and Putoushan Buddhist Association, and Vice-president of the Buddhist Association
of China, People’s Republic of China
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above, the
Most Venerable Tao Shi is regarded as the Buddhist monk who produces innumerable
welfares and benefits for his country and the world and he deserved the praise and
salutation. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to
confer an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Management on him.
Given on 18th May BE 2557 (CE 2014)

(Phra Dhammasudhi)
President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
on Most Venerable Guo Dong
President of Dharma Drum Mountain,
Chinese Taipei

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Management, at the convocation ceremony held at the 48th
Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkorn
rajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 1/2557
th
on 26 February, BE 2557 (CE 2014) had unanimously resolved that :
Whereas Most Venerable Guo Dong, fifty-nine years of age, was born in 1955,
Chinese Taipei. He was ordained under the Most Venerable Master Sheng Yen in 1993. He
has served as the Most Venerable Master Sheng Yen’s personal attendant, as guiding Dharma
teacher of both the End-of-Life Chanting Group and the General Association of Dharma
Upholders, as supervisor of the Caring Service Department, and as deputy provost of the
Monks’ Department of the Sangha. He was among the Master’s Dharma heirs at the Dharma
Transmission Ceremony in 2005. In September 2006, he became DDM’s second abbot
president. In 2007, he succeeded as president of Dharma Drum Sangha University. Ever
since he joined the Sangha, the Most Venerable Guo Dong has been held in high regard by
the Most Venerable Master Sheng Yen, and has been entrusted with the work of caring for
the followers. During his leadership at both DDM End-of-Life Chanting Group and General
Association of Dharma Upholders in particular, he upheld the ideals of the “Four Kinds of
Environmentalism”, as advocated by the Master, namely “Protecting the Spiritual Environ-
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ment, Social Environment, Living Environment, and Natural Environment”. He also was
successful in promoting pure, simple, and solemn funeral ceremonies in line with
Buddhism, thereby significantly altering the conventional concepts of funeral and burial
practices in Taiwan. Following on several natural disasters the Most Venerable was often the
first to lead relief workers or the Chanting Group to the stricken areas, to comfort the victims,
to conduct funerary rites, and offer emergency relief on behalf of DDM. In addition to his
ceaseless care activities, the Most Venerable Guo Dong traveled widely both at his country
and to many countries worldwide to spread the Buddhadharma, participating in major
seminars, giving speeches at universities and delivering care to communities, where his witty
words of wisdom abound through simple, humorous, and vivid language. He continues his
dedication to spreading the social practices proposed by the Most Venerable Master Sheng
Yen, including the “Fivefold Spiritual Renaissance” and the “Six Ethics of the Mind”, as well
as promoting the “Three Types of Education” : education through academics, public
outreach, and caring, so as to achieve the vision of “uplifting the character of humanity and
building a pure land on earth”.
Most Venerable Guo Dong keeps strict discipline and upright conducts. His
kindness, compassion, generosity and righteousness win him great respect from the Buddhist
circles all over the world. At present, he has been the abbot president of Dharma Drum
Mountain and president of Dharma Drum Sangha University.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above, the
Most Venerable Guo Dong is regarded as the Buddhist monk who produces innumerable
welfares and benefits for his country and the world and he deserved the praise and
salutation. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to
confer an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Management on him.
Given on 18th May BE 2557 (CE 2014)

(Phra Dhammasudhi)
President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
on Most Venerable Pasanno
Abbot of Abhayagiri Monastery, California
The United States of America

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held at the 48th
Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkorn
rajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 1/2557
th
on 26 February, BE 2557 (CE 2014) had unanimously resolved that :
Whereas Most Venerable Pasanno, sixty-five years of age, was born on July 26,
1949 in The Pas, Manitoba, Canada. In 1972 he finished his studies at the University of
Winnipeg, Canada, and graduated with a Bachelor of Arts in History. A year later, in 1973, he
travelled to Asia through Turkey, Iran, Afghanistan and Pakistan, to India, Nepal and finally
Thailand, where the Most Venerable Pasanno travelled to a meditation monastery in Chiang
Mai. He studied the Tripitaka in English and enrolled in a month of meditation retreat. He
was fully ordained as monk in January 4, 1974, at the age of 24, Wat Pleng Vipassana in
Bangkok, Thailand with Most Venerable Phra Khru N∏a¥œaGasirivatana as preceptor. During
his first year as a monk he was taken by his teacher to meet Ajahn Chah, with whom he
asked to be allowed to stay and train. One of the early residents of Wat Pah Nanachat, Most
Venerable Pasanno became its abbot in his ninth year. In the year of 1989, he
established Poo Jom Gom Monastery in Ubon Rachatani Province, Thailand, as a forest
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retreat facility for Wat Pah Nanachat. One year later, he also established Dtao Dum
Monastery in Kanchanaburi Province as another forest retreat facility Buddhist monks.
During his incumbency, Wat Pah Nanachat developed considerably, both in physical size and
reputation. Spending 24 years living in Thailand, the Most Venerable Pasanno became a
well-known and highly respected monk and Dhamma teacher. He moved to California on
New Year’s Eve of 1997. Most Venerable Pasanno has been promoting and supporting the
Vipassana meditation practice. He has been a preacher and meditation master giving guide
to foreign and local meditators at Abhayagiri Monastery, California. He has also organized
various Buddhist activities such as Dhamma Talks, Celebration of Buddhist Festivals,
Vipassana Meditation Retreat, etc. Most Venerable Pasanno has preached and taught
Buddhism and Vipassana meditation in both the United States of America and overseas.
Most Venerable Pasanno keeps strict discipline and upright conducts. His
kindness, compassion, generosity and righteousness win him great respect from the Buddhist
circles all over the world. At present, he has been the abbot of Abhayagiri Monastery,
California, the United States of America.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above, the
Most Venerable Pasanno is regarded as the Buddhist monk who produces innumerable
welfares and benefits for his country and the world and he deserved the praise and
salutation. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to
confer an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies on him.
Given on 18th May BE 2557 (CE 2014)

(Phra Dhammasudhi)
President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
on Mr. U Htun Htun Oo
Executive Committee Member of Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Centre
and International Pa-Auk Forest Meditation Centre, Yangon,
Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Dhamma Communication, at the convocation ceremony held at the
48th Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkorn
rajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 1/2557
on 26th February, BE 2557 (CE 2014) had unanimously resolved that :
Whereas Mr. U Htun Htun Oo, fifty-eighty years of age, was born on 8th
December, 1956 in Khayan village, Thanutpin, Bago Division, Republic of the Union of
Myanmar. He studied Pariyatti Pihtakat Basic scripture at Dhama Maydini Temple in Khayan
village, Thanutpin Township. He obtained Master degree in Buddhist Studies from Magadh
University, India. He became novice at Khayan Village and was fully ordained as monk as
the title “Bhadanta U Dhama Zeya” at the Deelone Kan Dhamma Retkhita Monastery
School in Thanutpin. Mr. U Htun Htun Oo has been promoting and supporting the Vipassana
meditation practice. He has organized various Buddhist activities such as Dhamma Talks,
Celebration of Buddhist Festivals, Vipassana Meditation Retreat, etc. He has written many
books and articles such as “Lu Thar Ah Hla Myat Thila”, “Kaung Gyo Pyae Lyann Myat
Patttan”, “Ngar Par Thila Ah Htate Htun Kyint Zin”, “Mahar Pa Htan Kyan Myat Day Tha
Nar Thi Hmat Pwae Yar Ah Phyar Phyar”, “Mitta (Myitta) Thoke Ah Net Myanmar Pyan”,
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“Hmwe Pyant Thin Htone Myitta Gone”. He also translated the “Tipihtaka Pali-Myanmar
Thesis Dictionary into Thai with His Holiness Somdejphrabuddhajinavong (Somsak
Choomalaiwong), Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Palisuksabuddhaghosa
Campus, Nakhonpathon, Thailand. Mr. U Htun Htun Oo has been entrused in various
positions like Member of the Bahan Township Election Commission, Member of the Board
of the Traditional Myanmar Hospital, Vice President of the Bahan Township, Myanmar
writers Association, President of the Controlling Discipline of the Myanmar States Boarder
Mountain Range Area of “Thar Tha Nar Noke GaHa” organization, Member of
“Thai-Myanmar Goodwill Temple (WAT THAI MYANMAR) Committee”, Treasurer of the
International Pa-Auk Forest Meditation Centre, Member of the Myanmar Dhamma School
Foundation and Member of the Myanmar Widing Pitaka Literature Association. In 1991, he
was honoured “Shadhamma Jawtika-Dhaza” award by the Government of Republic of the
Union of Myanmar.
Mr. U Htun Htun Oo keeps moral and upright conducts. His social performance,
kindness, compassion, generosity and righteousness win him great respects from the
Buddhist circles in Myanmar and abroad. At present, he has been the Executive Committee
Member of Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Centre and International Pa-Auk Forest
Meditation Centre, Yangon, Republic of the Union of Myanmar
Through the meritorious deeds and academic and social performances mentioned
above, Mr. U Htun Htun Oo is regarded as a Buddhist who produces innumerable welfares
and benefits for his country and the world and he deserved the praise and salutation.
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer an
Honorary Doctorate Degree in Dhamma Communication on him.
Given on 18th May BE 2557 (CE 2014)

(Phra Dhammasudhi)
President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
on Mr. Martin Schoyen
Founder of the Schoyen Collection, Norway

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Doctorate Degree in Sociology, 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. 1/2557
th
on 26 February, BE 2557 (CE 2014) had unanimously resolved that :
Whereas Mr. Martin Schoyen was born in January 31, 1940 in Norway. He is
businessman, traveller, historian, paleographer and collector of books. His Schoyen
Collection contains about 13,000 manuscript items, the oldest book is about 5000 years old.
He has supported funds to scholars and researchers to carry out many research projects
such as Bibliotheca Polyglotta, internet application for historical multilingual studies, etc. He
has also provided funds for publications of collected manuscripts including academic books
and articles. His Schoyen Collection Exhibition has been displayed in various parts of the
world like Oslo, New York, London, Utah and Buddhamonthon Nakhonpathon, Thailand,
especially Ancient Buddhist Manuscripts. He has been invited to give lectures relating to
history and ancient manuscripts and participated in various universities, seminars and
conferences both in Norway and abroad.
Mr. Martin Schoyen keeps moral and upright conducts. His social performance,
kindness, compassion, generosity and righteousness win him great respects from the
Buddhist circles in Norway and abroad. He is now owner of the Schoyen Collection.
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Through the meritorious deeds and social performance mentioned above, Mr. Martin
Schoyen is regarded as the person who produces innumerable welfares and benefits for his
country, Buddhist countries and the world and he deserved the praise and salutation.
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer an
Honorary Doctorate Degree in Sociology on him.
Given on 18th May BE 2557 (CE 2014)

(Phra Dhammasudhi)
President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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สรุปจำนวนผไู ดรบั ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทัง้ ๑๕ รูป/คน
แยกตามสาขาวิชา ไดดงั นี้

สถิตจิ ำนวนผไู ดรบั ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.)
๕ ป (ยอนหลัง)

