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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระโสภณปริยัติวิธานd(สนั่นdรตนโชโต)

อายุd๖๑dพรรษาd๓๘
วิทยฐานะdนักธรรมชัน้ เอกdเปรียญธรรม ๖ ประโยค
วัดสะแกdตำบลในเมืองdอำเภอเมืองdจังหวัดนครราชสีมา
เปนพระมหาเถระผมู คี วามรคู วามสามารถdถึงพรอมดวยศีลาจารวัตรงดงามdไดบำเพ็ญ
ศาสนกิจเพื่อความเจริญแหงพระพุทธศาสนาdสังคมและประเทศชาติdไดดำรงตำแหนงสำคัญ
เชนdเปนเจาอาวาสวัดสะแกd(พระอารามหลวง)dเปนพระอุปชฌายdเปนเจาคณะอำเภอเมือง
นครราชสีมาdเปนครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมdเปนกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงdเปน
เจาสำนักศาสนศึกษาวัดสะแกdและเปนผูถือใบอนุญาตตั้งโรงเรียนอนุบาลวัดสะแกdไดจัดหาและ
มอบทุนdเพือ่ สงเคราะหสนับสนุนสงเสริมการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรนักเรียนdนักศึกษาdทัง้ ใน
ระดับประถมศึกษาdและมัธยมศึกษาdบริจาคปจจัยเพือ่ เปนทุนการศึกษาdและเพือ่ จัดซือ้ จัดหาอุปกรณ
การศึกษาใหแกพระภิกษุสามเณรdนักเรียนdนักศึกษาdทัง้ ในระดับประถมศึกษาdมัธยมศึกษาdและ
มอบทุนในโครงการอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนตาง ๆdในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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ด า นการเผยแผdเปนประธานพระธรรมทูตฝายอำนวยการประจำอำเภอเมืองนครราชสีมา
เปนวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนและเยาวชนdจัดอบรมวิปสสนากัมมัฏฐานแก
พระสังฆาธิการdพระภิกษุสามเณรdและประชาชนทั่วไปเปนประจำทุกปdจัดบวชศีลจาริณีเนื่องใน
วันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเปนประจำทุกปdอีกทั้งยังไดเปนประธาน
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอนเปนประจำทุกปไดเปนผูดำเนินการกอสราง
ถนนคอนกรีตdทอระบายน้ำสวนหยอมหนาพระอุโบสถdศาลาบำเพ็ญกุศลdอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลวัดสะแกdและไดทำการบูรณปฏิสังขรณถาวรวัตถุตางๆdภายในวัดสะแกdเชนdบูรณะ
พระอุโบสถdศาลาการเปรียญdกุฏสิ งฆ เปนตนdไดบริจาคปจจัยเพือ่ สมทบทุนกอสรางอาคารสำนัก
งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา บริจาคปจจัยสมทบทุนกอสรางอาคารสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา ใหความอุปถัมภในการจัดงานสัปดาหสง เสริมพระพุทธศาสนาเนือ่ งในเทศกาล
วันวิสาขบูชาdของจังหวัดนครราชสีมา dไดบริจาคปจจัยเพือ่ จัดตัง้ ทุนนิธมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตนครราชสีมาdบริจาคปจจัยและระดมทุนเพื่อกอสรางอาคารเรียน
ของมหาวิทยาลัยตั้งแตเริ่มกอตั้งdเปนเจาภาพถวายภัตตาหารแกพระนิสิตในโครงการปฏิบัติ
วิปส สนากัมมัฏฐานdของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdตัง้ โรงทานสนับสนุนกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยตลอดปdบริจาคปจจัยจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอรdตำราทางวิชาการ สรางลานธรรม
สรางสถานีวทิ ยุพระพุทธศาสนาdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตนครราชสีมา
อุปถัมภผา ไตรจีวรในงานพิธปี ระสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปน
ประจำทุกปdสนับสนุนและสงเสริมใหพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจัดถวายทุนการศึกษาแกนสิ ติ ทีม่ คี วามรคู วามสามารถมีความตัง้ ใจใฝ
ศึกษาdบริจาคปจจัยเพื่อสนับสนุนโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรdสนับสนุนโครงการบรรพชา
สามเณรdและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ นdเขารวมการประชุมนานาชาติเนือ่ งในวันวิสาขบูชาโลกdและ
สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวาdพระโสภณปริยัติวิธานd(สนั่นdรตนโชโต)dเปนพระมหาเถระที่ไดบำเพ็ญ
หิตานุหติ ประโยชนแกประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูสาครวิริยาภรณd(สำราญdสปฺปฺุโญ)

อายุd๘๑dพรรษาd๖๑
วิทยฐานะdนักธรรมชัน้ เอก
วัดใหญบา นบอdตำบลบานบอdอำเภอเมืองสมุทรสาครdจังหวัดสมุทรสาคร
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระงาน
คณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง
ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดใหญบา นบอdและทีป่ รึกษาเจาคณะตำบลบานบอdมีประสบการณ
ผลงานdและไดดำรงตำแหนงสำคัญdเชนdเปนพระกรรมวาจาจารยdเปนพระอุปชฌาย เปนเจา
คณะตำบลบานบอdเปนครูสอนพระปริยตั ธิ รรมdประจำศาสนศึกษาวัดใหญบา นบอdเปนกรรมการ
ตรวจขอสอบธรรมสนามหลวงdเปนกรรมการควบคุมสนามสอบธรรมสนามหลวงdสนามสอบอำเภอ
เมืองสมุทรสาครdจังหวัดสมุทรสาครdเปนเจาสำนักศาสนศึกษาวัดใหญบา นบอdเปนประธานดำเนิน
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การสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาdไดดำเนินการจัดตัง้ ทุนการศึกษาสงเคราะหแกนกั เรียนในระดับ
ประถมศึกษาdณdโรงเรียนวัดใหญบา นบอdและยังไดแจกทุนการศึกษาdบริจาคอุปกรณการเรียนการ
ศึกษาใหแกนกั เรียนวัดใหญบา นบอdเปนประธานหนวยdอ.ป.ต.dตำบลบานบอ เปนผอู บรมศีลธรรม
จริยธรรมแกพระภิกษุสามเณรdนักเรียนนักศึกษาdและประชาชนโดยทัว่ ไปdไดจดั ใหมกี จิ กรรมการ
บำเพ็ญกุศลdเชนdการเทศนมหาชาติdการแสดงพระธรรมเทศนาเนือ่ งในวันธัมมัสสวนะdวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาdและวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั dและสมเด็จพระ
นางเจาสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถdเปนประจำทุกปdและยังไดรว มกับคณะสงฆจงั หวัดสมุทรสาครและ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครจัดแสดงโตะหมบู ชู าและนิทรรศการเนือ่ งในวันสำคัญทางพระ
พุทธศาสนาdณdมณฑลพิธีทองสนามหลวงเปนประจำทุกปdและยังไดเปนประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานdเปนผนู ำในการสนับสนุนสงเสริมการรณรงคตอ ตานยาเสพติดในชุมชนdได
ดำเนินการกอสรางซุมประตูไมทรงไทยทางเขาวัดdกอสรางเมรุdจัตุรมุขdศาลาบำเพ็ญกุศลdถมที่
บริเวณลานวัดdบูรณปฏิสงั ขรณหอพระไตรปฎก โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมdมณฑปdและอนุสาวรีย
สำหรับบรรจุอฐั dิ หากคิดเปนมูลคาในการกอสรางและการบูรณปฏิสงั ขรณดงั กลาวก็เปนจำนวนเงิน
หลายสิบลานบาทdไดบริจาคปจจัยเพื่ออุปถัมภโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานของบัณฑิต
วิทยาลัยdบริจาคปจจัยเพือ่ อุปถัมภกจิ กรรมตางๆdของบัณฑิตวิทยาลัยตลอดมาdบริจาคปจจัยเพือ่
เปนคาภัตตาหารถวายแดพระภิกษุสามเณรทีม่ าศึกษาเลาเรียน ณdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdบริจาคปจจัยชวยเหลือผปู ระสบภัยน้ำทวมทีม่ าพักอาศัยdณdศูนยพกั พิงของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdอำเภอวังนอยdจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยาdบริจาคปจจัยสมทบทุน
มูลนิธมิ หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdและยังไดบริจาคปจจัยอุปถัมภเพือ่ เปนคาผาไตรจีวรในงานพิธี
ประสาทปริญญาเปนประจำทุกป
นับไดวา dพระครูสาครวิรยิ าภรณd(สำราญdสปฺป
ุ โฺ ญ)dเปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญ
หิตานุหติ ประโยชนแกประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองประกาศเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์dสาขาวิชา
พระพุทธศาสนาdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูสุนทรกิจจารักษd(ประพันธdปภสฺสโร)

อายุd๘๐dพรรษาd๕๘d
วิทยฐานะdนักธรรมชัน้ โทdมัธยมศึกษาปที่d๓
วัดศิรพิ งษธรรมนิมติ รdแขวงทาแรงdเขตสายไหมdกรุงเทพมหานคร
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระ
งานคณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง
ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดศิรพิ งษธรรมนิมติ รdทานมีประสบการณและผลงานมากdเชน เปน
เจาอาวาสวัดศิรพิ งษธรรมนิมติ รdแขวงทาแรงdเขตสายไหมdกรุงเทพมหานครdดานการศึกษาและ
การศึกษาสงเคราะหdเปนผูอำนวยการศูนยเด็กกอนเกณฑdผูอำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตยdวัดศิรพิ งษธรรมนิมติ รdและยังไดจดั ตัง้ กองทุนและมอบทุนการศึกษาใหแกโรงเรียนและ
สถานศึกษาตางๆdอีกเปนจำนวนหลายแหงdไดจัดใหมีการปฏิบัติธรรม บรรยายธรรมdทุกวัน
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ธัมมัสสวนะและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาdจัดใหมกี ารบวชศีลจาริณdี ใหมกี ารปฏิบตั ธิ รรมตามหลัก
สติปฏ ฐานd๔dเนือ่ งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาdและจัดบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอ นเปนประจำทุกปdไดดำเนินการกอสรางศาลาเอนกประสงคd๑dหลังdศาลาหอ
ประชุมd๑dหลัง กุฏทิ รงไทยd๒dหลังdบริจาคทรัพยอปุ ถัมภบำรุงโรงพยาบาลสงฆdและรวมเปนเจา
ภาพทอดกฐินสามัคคีdณdวัดตางๆdทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอืน่ dๆdเปนประจำทุกปdได
สงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdเปนอาจารยพิเศษdเปน
วิทยากรบรรยายในการปฏิบตั ธิ รรมและวิปส สนากัมมัฏฐานของนิสติ dมอบทุนการศึกษาแกนสิ ติ ระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทdบริจาคทรัพยจดั ตัง้ เปนกองทุนใหแกคณะครุศาสตรdอีกทัง้ ยังไดใหความ
อุปถัมภบำรุงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนือ่ งในงานพิธปี ระสาทปริญญาเปนประจำทุกปd
นับไดวา dพระครูสนุ ทรกิจจารักษd(ประพันธdปภสฺสโร)dเปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญ
หิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์dสาขาวิชา
การสอนพระพุทธศาสนาdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูวิสุทธิ์ปยากรd(สอาดdปยธมฺโม)

อายุd๗๖dพรรษาd๔๖d
วิทยฐานะdนักธรรมชั้นโท
วัดบุญสัมพันธdตำบลหนองปรือdอำเภอบางละมุงdจังหวัดชลบุรี
เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระ
งานคณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง
ปจจุบันดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดบุญสัมพันธdและเจาคณะตำบลหนองปรือdเขตd๒dตำบล
หนองปรือdอำเภอบางละมุงdจังหวัดชลบุรdี ไดใหความสนใจดานพระพุทธศาสนาและสงเสริมกิจการ
ด า นพระพุ ท ธศาสนาด ว ยดี เ สมอมาdด ว ยเหตุ ที่ ท า นได เ ผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนามาเป น เวลา
ชานานdจึงไดมองเห็นการณไกลในการอนุรักษและสงเสริมพระพุทธศาสนาใหดำรงอยูไดนานdจึง
ทำหนาทีเ่ ปนผอู บรมศีลธรรมจริยธรรมแกพทุ ธศาสนิกชนทัง้ ในเขตตำบลหนองปรือและใกลเคียงมา
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โดยตลอดdเพือ่ เปนการสรางศาสนทายาทdในการดำเนินการสานตอไปในอนาคตdจึงไดจดั กิจกรรม
ดังกลาวใหมีการแสดงธรรมทุกวันพระdและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดปdทานเปน
พระสุปฏิปน โนคือประพฤติปฏิบตั ดิ ตี ามหลักธรรมคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาdและ
ไดสงเสริมพระภิกษุสามเณรที่อยูในเขตปกครองไดประพฤติปฏิบัติตามdไดจัดใหมีการประชุมพระ
สังฆาธิการทีอ่ ยใู นปกครองเปนประจำทุกปdโดยหมุนเวียนไปตามวัดตางๆdออกเยีย่ มวัดdทีพ่ กั สงฆ
ตางๆdเปนประจำเรื่อยมาdสนับสนุนสงเสริมใหวัดตางๆdออกระเบียบที่ไมขัดแยงกับพระธรรม
วินยั dกฎหมายบานเมืองdและกฎมหาเถรสมาคมdเพือ่ เปนประโยชนเกือ้ กูลในการปกครองพระภิกษุ
สามเณรภายในวัดdทานมีความรูและประสบการณดานพระพุทธศาสนามาเปนเวลานานdมี
ประสบการณในการทำหนาทีเ่ ผยแผพระพุทธศาสนาและแสดงธรรมตามสถานทีต่ า งๆdตามวาระและ
ตามโอกาสdไดเปนผรู เิ ริม่ ใหมกี ารจัดงานเพือ่ เฉลิมพระเกียรติฯdและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯdและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯdเปนประจำทุกปdโดยมี
เยาวชนและประชาชนเขารวมโครงการเปนจำนวนมากdจัดใหมกี ารทำบุญตักบาตรdสวดมนตไหว
พระdรักษาศีลdเจริญจิตภาวนาdเพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลdและจัดใหมพี ธิ บี ำเพ็ญกุศลในวันพระและ
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยมีพทุ ธศาสนิกชนและเยาวชนเขารวมฟงธรรมdรักษาศีลdและเจริญ
ภาวนาตลอดปdไดสง เสริมและสนับสนุนปจจัยเพือ่ จัดซือ้ จัดหาวัสดุอปุ กรณการศึกษาและปรับปรุงหอง
ศูนยบณ
ั ฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกdของภาควิชาบริหารการศึกษาdคณะครุศาสตรdมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนจำนวนเงินสองแสนบาทdถวายทุนการศึกษาdถวายปจจัยเพือ่ เปน
คาภัตตาหารdถวายปจจัยใหความอุปถัมภเปนคาผาไตรจีวรในงานพิธีประสาทปริญญาเปนประจำ
ทุกปdอีกทั้งยังไดใหการสงเสริมสนับสนุนกิจการงานตางๆdของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา dพระครูวสิ ทุ ธิป์ ย ากรd(สอาดdปยธมฺโม)dเปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปน
อเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึง
มีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธ
ศาสนาdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูสวุ รรณธรรมวงศd(เสียงdธมฺมวํโส)

อายุd๗๘dพรรษาd๕๒
วิทยฐานะdนักธรรมชัน้ เอก
วัดสุวรรณมาตรdตำบลคลองอุดมชลจรdอำเภอเมืองฉะเชิงเทราdจังหวัดฉะเชิงเทรา
เปนพระมหาเถระทีป่ ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระงาน
คณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั
ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดสุวรรณมาตรdเจาคณะตำบลคลองอุดมชลจรdและพระอุปช ฌายdเคยดำรง
ตำแหนงรองเจาอาวาสวัดคเู กษมสโมสรdเปนพระกรรมวาจาจารยdเคยเปนครูสอนพระปริยตั ธิ รรม
สำนักศาสนศึกษาวัดคเู กษมสโมสรdปจจุบนั เปนเจาสำนักศาสนศึกษาวัดสุวรรณมาตรdเปนกรรมการ
สอบธรรมชั้นนวกภูมิdสนามสอบอำเภอเมืองฉะเชิงเทราdเปนกรรมการสอบธรรมสนามหลวง
สนามสอบอำเภอเมืองฉะเชิงเทราdและเปนกรรมการสอบบาลีสนามหลวงdภาคd๑๒dจังหวัด
ฉะเชิงเทราdบริจาคทรัพยสนับสนุนการสอบบาลีสนามหลวงของจังหวัดฉะเชิงเทราdซือ้ อุปกรณการ
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ศึกษาและมอบทุนการศึกษาใหแกโรงเรียนบานแซรออdจังหวัดสระแกวdโรงเรียนวัดไชยธารา
(ประชาสรรค)dโรงเรียนวัดบางปลานักdโรงเรียนบานเขาสะทอนdโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดปตลุ าธิราชรังสฤษฎิd์ จังหวัดฉะเชิงเทราdและวิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธรdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เปนองคแสดงพระธรรมเทศนาแกประชาชนในวันธัมมัสสวนะdและวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาdจัดพิธกี รรมเนือ่ งในวันมาฆบูชาdวันวิสาขบูชาdวันอัฏฐมีบชู าdและวันอาสาฬหบูชา
เปนประจำทุกปdจัดบวชเนกขัมจารีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั dและ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์dพระบรมราชินีนาถdและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาdจัดเทศน
มหาชาติdเปนวิทยากรอบรมประชาชนใหกบั หนวยdอ.ป.ต.dและใหความรวมมือในกิจการงานคณะสงฆ
และราชการเปนประจำดวยดีเสมอมาdทานเปนพระสงฆทมี่ คี วามเชีย่ วชาญชำนาญดานนวกรรมdออก
แบบกอสราง บูรณปฏิสงั ขรณdและงานบริหารdกอสรางและบูรณปฏิสงั ขรณถาวรวัตถุและเสนาสนะ
ตาง ๆdภายในวัดdสรางศาลาอเนกประสงคทรงไทยdบริจาคทรัพยสมทบทุนโครงการชวยเหลือผปู ระสบ
ภัยแลงdตามมติมหาเถรสมาคมdสมทบทุนสรางตึกสงฆdโรงพยาบาลพุทธโสธรdอำเภอเมือง
ฉะเชิงเทราdและรวมกับผมู จี ติ ศรัทธาdขาราชการdประชาชนdชุมชนdสรางถนนลาดยางจากปากทาง
เขาวัดสุวรรณมาตรdรวมเปนเงินทั้งสิ้นd๓,๐๔๒,๘๐๐dบาทd(สามลานสี่หมื่นสองพันแปดรอยบาท
ถวน)dไดใหความรวมมือกับวิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธรdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdในการ
พัฒนาการบริหารและวิชาการเปนอยางดียงิ่ dทานเปนกรรมการโครงการขยายหองเรียนคณะพุทธ
ศาสตรdวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทราdใหความอุปถัมภทพี่ กั แกนสิ ติ dเปนเจาภาพถวายภัตตาหาร
และน้ำปานะในการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานทุกปdสมทบทุนจัดตัง้ d“กองทุนวิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธร”
และบริจาคทรัพยสนับสนุนกิจกรรมตางๆdดวยดีเสมอมา
นับไดวาdพระครูสุวรรณธรรมวงศd(เสียงdธมฺมวํโส)dเปนพระมหาเถระที่ไดบำเพ็ญ
หิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาสังคม
สงเคราะหศาสตรdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูอาภัสรธรรมคุณd(บุญรอดdอาภสฺสโร)
อายุd๖๔dพรรษาd๔๓
วิทยฐานะdนักธรรมชัน้ เอก
วัดโคกกรมdตำบลจีกแดกdอำเภอพนมดงรักdจังหวัดสุรนิ ทร

เปนพระมหาเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระงาน
คณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง
ปจจุบันดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดโคกกรมdเจาคณะตำบลโคกกลางdมีประสบการณและผลงาน
ตางๆdประกอบดวยdเชนdเคยดำรงตำแหนงรักษาการเจาอาวาสวัดโคกกรมdและรักษาการเจาคณะ
ตำบลจีกแดกdปจจุบนั เปนเจาคณะตำบลโคกกลางdเจาอาวาสวัดโคกกรมdเปนพระครูสญ
ั ญาบัตร
เจาคณะตำบลชัน้ เอกdไดใหการสงเสริมการจัดการศึกษาแผนกธรรมdและใหการสนับสนุนการศึกษา
สงเคราะหแกกลุ บุตรdกุลธิดาdโดยมอบทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถดว ยดีdดานการ
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เผยแผdเปนพระธรรมกถึกdพระธรรมทูตdออกเผยแผพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะตามแนวเขต
ชายแดนdไดดำเนินการกอสรางอาคารเสนาสนะภายในวัดและนอกวัดdหนวยราชการตางๆdทัง้ ทหาร
ตำรวจdบริจาคปจจัยเพือ่ กอสรางอาคารหอพักผปู ว ยพิเศษโรงพยาบาลพนมดงรักdและดวยความที่
ทานเปนผมู คี วามรคู วามสามารถดานยาสมุนไพรdจึงไดใหความอนุเคราะหสงเคราะหรกั ษาพระภิกษุ
สามเณรdคฤหัสถญาติโยมดวยดีมาโดยตลอดdดวยความรคู วามสามารถและคุณความงามความดี
ดังกลาวdมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทรdจึงไดถวายปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตรdไดสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdวิทยาเขตสุรินทรดวยดีเสมอมาdเชนdเปนกรรมการอุปถัมภdเปนกรรมการที่ปรึกษา
โครงการสวนสมุนไพรdเปนผูถวายทุนการศึกษาแกนิสิตวิทยาเขตสุรินทรทุกปdเปนผูอุปถัมภ
การปฏิบตั ธิ รรมของนิสติ และกิจกรรมของวิทยาเขตสุรนิ ทรทกุ ปdเปนผบู ริจาคปจจัยสรางพระบรม
รูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวdรัชกาลที่d๕dสมทบทุนกอสรางอาคารเรียนdศาลา
ปฏิบตั ธิ รรมdและถาวรวัตถุตา งๆdของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตสุรนิ ทร
นับไดวา dพระครูอาภัสรธรรมคุณd(บุญรอดdปภสฺสโร)dเปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญ
หิตานุหิตประโยชนแกสังคมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์dสาขาวิชา
สังคมสงเคราะหศาสตรdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูโกศลสุภกิจd(จำนงdฐฐิตเวโท)

อายุd๖๓dพรรษาd๔๓
วิทยฐานะdนักธรรมชัน้ เอกdประโยคพิเศษมัธยมdพุทธศาสตรบัณฑิต
วัดวังยาวdตำบลกุยบุรีdอำเภอกุยบุรdี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
เปนพระมหาเถระทีป่ ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระ
งานคณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง
เคยเปนพระกรรมวาจาจารยdเปนเลขานุการเจาคณะอำเภอกุยบุรถี งึ d๑๖dปdเปนผชู ว ยเจาอาวาส
วัดวังยาวdเปนรักษาการแทนเจาคณะตำบลกุยบุรีเขตd๑dเปนเจาคณะตำบลกุยบุรีเขตd๑dเปน
รักษาการแทนเจาคณะอำเภอกุยบุรdี ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนเจาคณะอำเภอกุยบุรdี เจาอาวาสวัด
วังยาวdเปนพระอุปชฌายdและเปนรองประธานกรรมการบริหารโครงการเปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆวดั วังยาวอำเภอกุยบุรีdจังหวัดประจวบคีรขี นั ธdเปนครู
สอนพระปริยตั ธิ รรมdสำนักเรียนวัดวังยาวdเปนกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง ไดรบั มอบหมายจาก
พระวิริยากรโกศลdอดีตเจาคณะอำเภอกุยบุรีใหเปนผูจัดสนามสอบธรรมชั้นนวกภูมิdเปดโรงเรียน
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พระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลีวดั วังยาวdและเปดโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาdวัดวังยาว
ชือ่ โรงเรียนพุทธศาสนโกศลdนอกจากนีd้ ยังใหการสนับสนุนดานการศึกษาdไดดำเนินการใหมกี ารตัง้
ทุนนิธพิ ระปริยตั ธิ รรมdจัดหาหนังสือและอุปกรณการศึกษามอบแกพระภิกษุสามเณรdถวายนิตยภัต
แกครูผสู อนdมอบทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรและนักเรียน และสงเสริมใหมกี ารเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายdและจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรdเครื่องถายเอกสารdเปน
พระธรรมทูตประจำอำเภอกุยบุรdี ไดแสดงธรรมบรรยายธรรมแกประชาชนในวันธัมมัสสวนะdและ
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาdจัดใหมพี ธิ กี รรมเนือ่ งในวันมาฆบูชาdวันวิสาขบูชาdวันอัฏฐมีบชู าdและ
วันอาสาฬหบูชาdเปนประจำทุกปdจัดปฏิบัติธรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวdและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์dพระบรมราชินีนาถdและในวันสำคัญทางพระพุทธ
ศาสนาdจัดเทศนมหาชาติdจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เปนวิทยากรอบรมประชาชนใหกับ
หนวยdอ.ป.ต.dและจัดอบรมพุทธบุตรdและใหความรวมมือในกิจการงานคณะสงฆและราชการเปน
ประจำดวยดีเสมอมาdไดกอสรางและบูรณปฏิสังขรณถาวรวัตถุและเสนาสนะตางๆdภายในวัด
เชนdกุฏสิ งฆdศาลาฌานปสถานdเทพืน้ คอนกรีตรอบบริเวณพระปรางคและเจดียd ซมุ ประตูวดั dและ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมใหเปนสถานทีอ่ บรมเยาวชนและพุทธศาสนิกชนสืบไปdเปนผดู ำเนินการบูรณ
ปฏิสงั ขรณหอ งเรียนพระปริยตั ธิ รรม อนุเคราะหใหใชเปนสถานทีเ่ พือ่ จัดการศึกษาdโครงการเปดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.)dเปนรองประธานกรรมการบริหาร
โครงการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆd(ป.บส.)dณdวัดวังยาวdเปน
เจาภาพถวายผาไตรจีวรแกนิสิตนักศึกษาผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนประจำทุกปdและไดรว มกับคณะสงฆจงั หวัดประจวบคีรขี นั ธใหการ
สนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการเปดสอนหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆd(ป.บส.)dณ
วัดวังยาวdอำเภอกุยบุรีdจังหวัดประจวบคีรีขันธdอีกทั้งยังไดสนับสนุนสงเสริมกิจการงานตางๆ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา dพระครูโกศลสุภกิจd(จำนงdฐฐติ เวโท)dเปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคำปรึกษาและการแนะแนว

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูสุวรรณกิจโสภณd(ทองคิดdวิชโย)

อายุd๕๐dพรรษาd๒๙
วิทยฐานะdนักธรรมชัน้ เอก
วัดขาโคมdตำบลปะอาวdอำเภอเมืองdจังหวัดอุบลราชธานี
เปนพระเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระงาน
คณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง
ปจจุบันดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดขาโคมdทานมีความเชี่ยวชาญและเปนผูชำนาญการทางดาน
นวกรรมdงานออกแบบกอสรางdมีประสบการณและผลงานมากdเชนdไดรบั แตงตัง้ เปนเจาอาวาส
วัดขาโคมdพ.ศ. ๒๕๑๙dไดรบั แตงตัง้ เปนครูสอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมdและเปนกรรมการตรวจ
ปญหานักธรรมสนามหลวงdพ.ศ. ๒๕๓๒dไดบริจาคเงินเพือ่ เปนทุนการศึกษาและคาอาหารกลางวัน
แกโรงเรียนบานขาโคมdไดชกั ชวนญาติโยมรวมบริจาคเงินเพือ่ กอสรางถนนภายในหมบู า นขาโคม และ
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ไดบริจาคเงินเพื่อเปนคาอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานดอนชีdเปนพระธรรมทูตฝาย
ปฏิบตั กิ ารอำเภอเมืองdจังหวัดอุบลราชธานีdเปนกรรมการหนวยอบรมประชาชนประจำตำบลหนอง
ขอนdอำเภอเมืองอุบลราชธานีdไดใชหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาประยุกตใชในการจัดงาน
สืบสานประเพณีและจัดกิจกรรมเนือ่ งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาdเชนdวันมาฆบูชาdวันวิสาข
บู ช าdวั น อั ฏ ฐมี บู ช าdวั น อาสาฬหบู ช าdวั น เข า พรรษาdและการจั ด ประกวดการแข ง ขั น สวด
สรภัญญะdและจัดกิจกรรมเนือ่ งในวันสำคัญของชาติdไดแกdวันเฉลิมพระชนมพรรษาd๕dธันวามหา
ราชdและวันเฉลิมพระชนม พรรษาd๑๒dสิงหามหาราชินdี ไดดำเนินการบำบัดรักษาคนติดสุราdเพือ่
ใหลดละเลิกการดืม่ สุราdโดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปชวยเสริมสรางและฟน ฟูจติ ใจdได
ดำเนินโครงการอบรมศีลธรรมประชาชนdโดยนำหลักธรรมมาประยุกตเขากับเรื่องที่บรรยาย
เชนdเรือ่ งศีลธรรมและวัฒนธรรม เรือ่ งสุขภาพอนามัยdเรือ่ งสัมมาอาชีพdเรือ่ งสันติสขุ dและเรือ่ ง
สามัคคีธรรมdจากคุณงามความดีดงั กลาวdจึงทำใหหนวยงานตางๆdไดประกาศยกยองและมอบโล
เกียรติคุณแกทานdอาทิdในปdพ.ศ. ๒๕๓๙dไดรับโลเกียรติคุณจากdฯพณฯdนายบรรหารdศิลป
อาชาdนายกรัฐมนตรีdในฐานะผูสนับสนุนใหตำบลปะอาวdเปนตำบลแผนดินธรรมแผนดินทองที่
ดี เ ด นdไดรับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติdกระทรวง
ศึกษาธิการdในฐานะผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรมทองถิ่นdจังหวัดอุบลราชธานีdไดรับประกาศ
เกียรติบัตรdจากโรงเรียนบานขาโคมdในฐานะผูใหการบริจาคเงินชวยเหลือโรงเรียนมาอยางตอ
เนื่องdไดสงเสริมสนับสนุนและเปนผูอุปถัมภในดานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนdภาควิชา
ปริยัติธรรมและจริยศึกษาdคณะครุศาสตรdและสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆdของมหา
วิทยาลัยdดวยดีเสมอมา
นับไดวา dพระครูสวุ รรณกิจโสภณd(ทองคิดdวิชโย)dเปนพระเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์dสาขาวิชา
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติ
จิตวิทยาการใหคำปรึกษาและการแนะแนวdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
แกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

77

ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์d
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูปญญาธุราทรd(ทองลีdปฺญาธโร)

อายุd๔๗dพรรษาd๒๗
วิทยฐานะdนักธรรมชัน้ เอกdประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆd(ป.บส.)
วัดปาอัมพวันdตำบลสรางแปนdอำเภอเพ็ญdจังหวัดอุดรธานี
เปนพระเถระผปู ระกอบดวยศีลาจารวัตรอันงดงามdมีปฏิปทานาเลือ่ มใสdรับภารธุระงาน
คณะสงฆdบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง
ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดปาอัมพวันdเจาคณะตำบลสรางแปนเขตd๒dพระครูสญ
ั ญาบัตร
เจาคณะตำบลชัน้ โทdและเปนพระอุปช ฌายdเปนครูสอนพระปริยตั ธิ รรมวัดปาอัมพวันdเปนเจาสำนัก
ศาสนศึกษาวัดปาอัมพวันdเปนกรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวงdเปนกรรมการตรวจขอสอบธรรม
สนามหลวงdเปนกรรมการคุมสอบบาลีสนามหลวงdและยังไดใหการสนับสนุนและมอบทุนการศึกษา
อีกเปนจำนวนมากdเชนdมอบทุนการศึกษาแกนกั เรียนโรงเรียนบานหนองผือdทุนการศึกษาแกภกิ ษุ
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สามเณรวัดสามัคคีธรรมdเปนพระนักเผยแผdเปนพระธรรมทูตประจำอำเภอเพ็ญdเปนวิทยากร
อบรมเยาวชนในเรือ่ งยาเสพติดdใหความรแู ละใหการอบรมเรือ่ งศีลธรรมจริยธรรมและบรรยายธรรม
แกเยาวชนdและประชาชนทัว่ ไปเนือ่ งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาdเปนประธานอบรมศีลธรรม
แกขา ราชการdกำนันdผใู หญบา นdประจำอำเภอเพ็ญdเปนประธานอบรมศีลธรรมแกขา ราชการครู
และนักเรียนประจำตำบลสรางแปนdไดดำเนินการกอสรางถาวรวัตถุทงั้ ภายในวัดและนอกวัดไวมาก
อาทิdศาลาการเปรียญลักษณะทรงไทยประยุกตชั้นเดียวdกุ ฏิ ส งฆ ลั ก ษณะทรงไทยประยุ ก ต
๒dชัน้ dอาคารเรียนพระปริยตั ธิ รรมลักษณะทรงไทยประยุกตชนั้ เดียวdศาลากลางบานdบานหนอง
ซองแมวลักษณะทรงไทยประยุกตdและยังไดจดั ตัง้ กองผาปาเพือ่ หาทุนในการขุดลอกหนองสาธารณะ
ประโยชนของบานทอนdจัดตัง้ กองทุนเพือ่ การรักษาพยาบาลแกผปู ว ยทีย่ ากไรประจำโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตำบลสรางแปนdเปนผอู ปุ ถัมภในดานอุปกรณการเรียนการสอนแกโรงเรียนหนองผือdจัด
สรางน้ำประปามอบใหแกโรงเรียนบานวานdและไดรว มกับชาวบานชวยกันบริจาคเงินจัดซือ้ เครือ่ ง
ทำน้ำเย็นมอบแกศนู ยเด็กกอนเกณฑวดั สามัคคีดอนมวนdไดใหการสนับสนุนสงเสริมงานดูแลสุขภาพ
ดานกีฬาบุคลากรฝายคฤหัสถของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครั้งที่d๘dสนับสนุน
สงเสริมใหพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองไดเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdวิทยาเขตหนองคายdมอบทุนการศึกษาแกนสิ ติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคายdบริจาคปจจัยเนื่องในงานพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยเปนประจำ
ทุกปdและยังไดสนับสนุนสงเสริมกิจการงานตางๆdของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดวยดีเสมอมา
นับไดวา dพระครูปญ
 ญาธุราทรd(ทองลีdปฺญาธโร)dเปนพระเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

d
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๓/๒๕๔๖ เมือ่
ที่d๒๗dมีนาคมdพุทธศักราชd๒๕๔๖dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระสุบนิ ปณีโต (สัมมา)

อายุd๕๐dพรรษา ๓๐
วิทยฐานะdนักธรรมชัน้ เอก
วัดไผลอ มdอำเภอเมืองตราดdจังหวัดตราด
d
เปนพระเถระประกอบดวยศีลาจารวัตรดีงามdรับภารธุระพระพุทธศาสนา บำเพ็ญคุณปู การ
แกคณะสงฆdสังคมdประเทศชาติdเปนผรู เิ ริม่ กอตัง้ d“กลมุ สัจจะสะสมทรัพยเพือ่ พัฒนาคุณธรรมครบ
วงจรของชีวติ ”dทีจ่ งั หวัดตราดdปจจุบนั ไดขยายไปเกือบทัง้ จังหวัดตราดdรวมd๑๕๑ กลมุ dมีสมาชิก
ทัง้ หมดd๓๘,๗๑๑dคนdมีเงินทุนรวมdคือdหนุ สะสมและเงินสวัสดิการรวม ๑๒๓,๓๘๙,๖๓๐dบาทd(หนึง่
รอยยี่สิบสามลานสามแสนแปดหมื่นเกาพันหกรอยสามสิบบาทถวน) มีความชำนาญพิเศษdเปนผู
บรรยายธรรมdใหคำปรึกษาเกีย่ วกับกิจกรรมการออมทรัพยโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พระสุบินdปณีโตdอยูในฐานะเปนแหลงวิชาความรูสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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วิทยาลัยdดานการประยุกตหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
รากหญาdสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยdโดยเฉพาะการใหความรเู กีย่ วกับการดำเนินงานกลมุ
สัจจะสะสมทรัพยdบรรยายใหความรเู กีย่ วกับการบริหารงานกลมุ สัจจะสะสมทรัพยแกนสิ ติ ในโอกาส
ตางdๆdเปนผนู ำประชาชนในเขตภาคตะวันออกในการพัฒนาคุณภาพชีวติ dพัฒนาความเปนอยขู อง
ประชาชนdอบรมสัง่ สอนประชาชนในการดำเนินชีวติ dโดยเฉพาะการลงทุนdการออมทรัพยโดยยึด
หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาdเปนการสรางประชาสังคมเชิงพุทธdเปนสังคมตัวอยางที่
ยึดถือหลักมัชฌิมาปฏิปทาในการดำเนินชีวติ dทำใหประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ dไมมหี นีส้ นิ dปลอด
จากอบายมุข
นับไดวาdพระสุบินdปณีโตd(สัมมา)dเปนพระเถระที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแก
คณะสงฆdสังคมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปน
อเนกประการdควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์dสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันทีd่ ๑๑dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๔๖
(พระสุเมธาธิบดี)
dนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

วาที่รอยตรีสมเดชdอภิชยกุล

สำเร็จการศึกษาdศิลปศาสตรบัณฑิตd(เอกภาษาฝรัง่ เศส)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,dDip.T.E.S.Ld(NewdZealand)
ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ (การบริหารการศึกษา)dสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
ครุศาสตรอตุ สาหกรรมมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ (วิศวกรรมเครือ่ งกล)d
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนาน
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdทำคุณประโยชนแกสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันดำรง
ตำแหนงdประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนานdมีประสบการณและผลงานมากมายdเชนdอดีตเคยเปน
ผอู ำนวยการวิทยาลัยสารพัดชางนานdอดีตผอู ำนวยการโรงเรียนนันทบุรวี ทิ ยาdอดีตประธานสภา
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วัฒนธรรมจังหวัดนานdอดีตประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนานdอดีตประธานกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารdอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วิทยาเขตนานdและอดีตกรรมการการเลือกตัง้ จังหวัดนานdดานสังคมและการศึกษาdเปนทีป่ รึกษา
ประธานชุมชนบานเมืองเล็นdอำเภอเมืองนานdจังหวัดนานdเปนทีป่ รึกษาวัดพระธาตุแชแหงdอำเภอ
ภูเพียงdจังหวัดนานdเปนประธานสรางวัดหางทางหลวงdอำเภอบอเกลือdจังหวัดนานdเปนประธาน
สภาวิทยาลัยชุมชนนานdจากการที่ทานไดเคยดำรงตำแหนงสำคัญๆdและไดทำคุณงามความดีมา
อยางตอเนื่องdทำใหไดรับการยกยองและประกาศเกียรติคุณdอาทิdไดรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณประถมาภรณมงกุฎไทยdไดรบั เครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติd“คุรสุ ดุด”ี จากคุรสุ ภาdกระทรวง
ศึกษาธิการdไดรับประกาศเกียรติคุณผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาd(เสาเสมาธรรมจักร)
ประจำปd๒๕๕๐dจากกระทรวงวัฒนธรรม และไดรับเข็มเกียรติคุณผูทำคุณประโยชนตอสังคม
ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาdพ.ศ.d๒๕๕๒ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdได
สงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdโดย
ไดเปนอาจารยพเิ ศษวิทยาลัยสงฆนครนานdเปนทีป่ รึกษาผอู ำนวยการวิทยาลัยสงฆนครนานdเปน
กรรมการผทู รงคุณวุฒปิ ระจำวิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีdเปนประธานดำเนินงานโครงการพระนิสติ ศึกษาวัฒนธรรมdประเพณีdวิถหี ลวง
พระบางdไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวdอีกทัง้ ยังไดสง เสริมสนับสนุนใหพระภิกษุ
สามเณรและประชาชนทั่วไปไดเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีdหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตที่
วิทยาลัยสงฆนครนานdเปนประจำทุกป
นับไดวาdวาที่รอยตรีสมเดชdอภิชยกุลdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควร
แกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาdเพือ่ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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dประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

รอยเอกธรรมนัสdพรหมเผา

สำเร็จการศึกษาdวิทยาศาสตรบัณฑิตdโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตdสาขาวิชารัฐศาสตรdมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประธานกรรมการบริษทั ในเครือdธรรมนัสกรปุ dจำกัด
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdทำคุณประโยชนแกสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันดำรง
ตำแหนงประธานกรรมการบริษัทในเครือdธรรมนัสกรุปdจำกัดdมีผลงานและประสบการณมาก
เชนdเปนผกู อ ตัง้ มูลนิธธิ รรมนัสdพรหมเผาdโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเคราะหและชวยเหลือเด็กและ
เยาวชนdผูสูงอายุdผูยากไรdผูพิการdหรือทุพพลภาพdผูดอยโอกาสdและผูประสบภัยพิบัติตางๆ
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาอบรมdและการเรียนรูตางๆdสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
สงเสริมสุขภาพdการกีฬาdการนันทนาการdและการตอตานยาเสพติดแกเด็กdเยาวชน และประชาชน
ทั่วไปdเปนตนdดานเกี่ยวกับประเทศชาติdเปนรองประธานคณะทำงานตรวจสอบขอเท็จจริง
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คณะกรรมาธิการคมนาคมdสภาผูแทนราษฎรdเปนกรรมการความปลอดภัยdอาชีวอนามัยdและ
สิ่ ง แวดล อ มในการทำงานdกระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมdเป น ที่ ป รึ ก ษาประจำ
คณะกรรมาธิการการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยdสภาผูแทน
ราษฎรdและเปนที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญdรัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชนdและกองทุนสภาผแู ทนราษฎรdดานเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาdเปนผบู รู ณปฏิสงั ขรณ
วัดdศาสนสถานdพระเจดียdอุโบสถdกุฏิdศาลาการเปรียญdอาคารพิพธิ ภัณฑdอาคารปฏิบตั ธิ รรม
ตลอดจนอาคารสถานที่ที่ใชประกอบกิจกรรมของชุมชนdในจังหวัดพะเยาdสรางพิพิธภัณฑหอ
ครูบาเจาdวัดศรีโคมคำdสรางอาคารพิพธิ ภัณฑเวียงพยาวdวัดลีdอำเภอเมืองdจังหวัดพะเยาdสราง
อุโบสถdกุฏสิ งฆdศาลาการเปรียญและซือ้ ทีด่ นิ ถวายวัดบานใหมdจังหวัดพะเยาdสรางโดมธรรมนัส
โรงเรียนพินติ ประสาธนdจังหวัดพะเยาdและบูรณปฏิสงั ขรณวดั ดอนdอำเภอภูซางdตลอดถึงวัดวา
อารามอื่นๆdในจังหวัดพะเยาอีกเปนจำนวนมากdจากคุณความดีดังกลาวทำใหไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติคุณตางๆdเชนdไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณdจตุรถาภรณชางเผือกd(จ.ช.)dประกาศ
เกียรติคณ
ุ ผทู ำคุณประโยชนสนับสนุนชวยเหลือกิจการหนวยงานราชการเปนอยางดีdจากสถานีตำรวจ
ภูธรเมืองพะเยาdจังหวัดพะเยาdและผูสนับสนุนงบประมาณการจัดการแขงขันทักษะวิชาการ
“วันสามเณรพะเยาสัมพันธ”dกลมุ โรงเรียนปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญdจังหวัดพะเยาdไดสง เสริมและ
สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตพะเยาdดวยดีเสมอมา
โดยเปนวิทยากรบรรยายพิเศษการสัมมนาทางวิชาการdเปนกรรมการอุปถัมภกองทุนสงเสริมการวิจยั
ทางพระพุทธศาสนาและทรัพยากรมนุษยdสำนักวิชาการdเปนกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยdเปน
กรรมการติดตอประสานงานดานงบประมาณเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัยdวิทยาเขตพะเยาdจากสภา
ผแู ทนราษฎรdเปนผถู วายทุนการศึกษาแกพระนิสติ เปนประจำทุกปdและใหการอุปถัมภดา นทุนสนับ
สนุนการศึกษาดูงานการศึกษาสำหรับพระนิสติ dวิทยาเขตพะเยาdเปนประจำทุกป
นับไดวาdรอยเอกธรรมนัสdพรหมเผาdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควร
แกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรdเพือ่ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายมงกุฏเพ็ชรdตะวันเดือน
สำเร็จการศึกษาdมัธยมศึกษาปทdี่ ๕
เจาของdบริษทั dชีวะพรหมdจำกัด

เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdทำคุณประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdปจจุบนั เปนเจา
ของบริษทั dชีวะพรหมdจำกัดdมีผลงานประสบการณมากdสามารถสรุปไดดงั นีd้ ในอดีตเคยทำงานที่
การไฟฟานครหลวงdทำธุรกิจบานจัดสรรdรับประมูลงานกอสรางdและเปนผอู ำนวยการสถานีวทิ ยุ
พระพุทธศาสนาและสังคมแหงชาติdประจำจังหวัดขอนแกนdไดบริจาคทรัพยซอื้ เครือ่ งกระจายเสียง
พรอมแผงเครื่องสงคลื่นความถี่มอบใหแกสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมแหงชาติdจังหวัด
สระบุรีdพุทธมณฑลสายd๒dจังหวัดนครปฐมdอนุสาวรียชัยสมรภูมิdกรุงเทพมหานครdคายสวาง
วีรวงศdจังหวัดอุบลราชธานีdและอำเภอปากชองdจังหวัดนครราชสีมาdไดบริจาคทรัพยซื้อเสา
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อากาศพรอมเครือ่ งสงกระจายเสียงพรอมแผงเครือ่ งสงd๑dชุดdและรถกระบะd๑dคันdมอบใหแก
สถานีวทิ ยุพระพุทธศาสนาและสังคมแหงชาติdจังหวัดพิษณุโลกdบริจาคทรัพยสรางหองน้ำหองสุขา
ถวายวัดตางๆdหลายแหง เชน วัดปาภูชdี วัดศิลาอาสนdจังหวัดหนองบัวลำภูdวัดบอแกวdจังหวัด
ขอนแกนdสำนักสงฆวัดปาเขียวชอุมdจังหวัดอุบลราชธานีdบริจาคทรัพยสรางพระประธานถวาย
วัดบานกลวยdแขวงจำปาสัก สปป.ลาวdบริจาคทรัพยสรางระฆังทองเหลืองถวายวัดพระธาตุ
จอมทองdอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายdบริจาคทรัพยเพื่อซอมหลังคาศาลาและทาสีกำแพง
วัดบานโจดdจังหวัดขอนแกนและไดบริจาคทรัพยเพื่อเปนเจาภาพถวายผาพระกฐินแกวัดตางๆ
ทัง้ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวdจากคุณงามความดีดงั กลาวทำใหทา น
ไดรับประกาศเกียรติคุณdจากสมาคมสื่อมวลชนสวนภูมิภาคแหงประเทศไทยdในฐานะเปนผูทำ
คุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติdโดยยกยองใหเปนd“คนดีของแผนดิน”dเมื่อวันที่d๒๙
กันยายนd๒๕๕๓dและไดรับพระราชทานรางวัลเทพทองdโดยพลอากาศเอกกำธนdสินธวานนท
องคมนตรีdผแู ทนพระองคเปนผมู อบdเมือ่ วันทีd่ ๑๑dมีนาคมd๒๕๕๔dไดสนับสนุนงบประมาณในการ
กอสรางอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆเลยถวายผาปาเพื่อกอสรางอาคารเรือนรับรองอาคันตุกะของ
วิทยาลัยสงฆเลยdบริจาคเงินในการวางศิลาฤกษเพือ่ กอสรางอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆเลยdใหการ
สนับสนุนสงเสริมการปฏิบตั ธิ รรมประจำปการศึกษาของนิสติ ทุกปdมอบถวายทุนการศึกษาแกนสิ ติ
เปนประจำทุกปdบริจาคเงินเพื่อเปนคาภัตตาหารถวายแกนิสิตเปนประจำทุกปdอีกทั้งยังไดใหการ
สนับสนุนสงเสริมกิจการงานตางๆdของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาลัยสงฆเลย
เปนประจำดวยดีเสมอมา
นับไดวาdนายมงกุฏเพ็ชรdตะวันเดือนdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาdเพื่อ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางอารียdแซตั้ง

สำเร็จการศึกษาdมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประธานกรรมการdบริษทั dP.S.dจำกัด
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdทำคุณประโยชนแกสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันเปน
ประธานกรรมการบริษัทdP.S.dจำกัดdประกอบอาชีพเปนนักธุรกิจดานการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศdมีความรูและความเขาใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาdบำเพ็ญทานdรักษา
ศีลdเจริญจิตภาวนาอยางสม่ำเสมอยึดมัน่ ในคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตาม
หลักพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธา
ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยdอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปนผปู ระกอบ
ดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมdและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิด
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เห็นของผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdทำนุ
บำรุงสนับสนุนสงเสริมกิจการงานของพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdมีจติ ศรัทธาบริจาคปจจัยสราง
ถาวรวัตถุไวในพระพุทธศาสนาเปนอเนกประการdและไดสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนัก
เรียนdโดยมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนและใหการสนับสนุนโรงเรียนวัดสระเกศดวยดีมาโดย
ตลอดdไดเปนเจาภาพสนับสนุนทุนฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศdณdมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราขวิทยาลัยdเปนประจำทุกป เปนเจาภาพเริม่ ตนในการจัดทำแผนเพือ่ เปดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโทdสงเสริมดานวัสดุอปุ กรณและปรับปรุงหองศูนยบณ
ั ฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกdของ
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร อีกทั้งยังไดมอบทุนการศึกษาและเปนเจาภาพถวาย
ผาไตรจีวรในงานพิธีประสาทปริญญาdของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนประจำ
ทุกปดว ยดีเสมอมา
นับไดวา dนางอารียdแซตงั้ dเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติ
พระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการยกยอง
เชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให
ปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายสายันdวงษรักษ

สำเร็จการศึกษาdมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปจจุบันเปนประติมากรอิสระ
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั dิ ทำคุณประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdนายสายันdวงษ
รักษdประติมากรผมู ฝี ม อื อันเอกอุdยากจะหาผใู ดเปรียบdทานเปนประติมากรdหรือd“ชางปน ”dผมู ี
ฝมอื ระดับตนๆdของประเทศไทยdผลงานของทานนัน้ ลวนแลวแตงดงามdวิจติ รdอลังการdมีความเปน
เอกลักษณอันโดดเดนอยางสูงที่ยากจะหาผูใดเทียบเทาdในประเทศไทยdการจะหาประติมากรผูมี
ทักษะชัน้ สูงในการปน ทัง้ ชิน้ งานขนาดเล็กและขนาดใหญไดดที งั้ สองประเภทนัน้ เปนเรือ่ งยากมากdแต
นายสายันdวงษรกั ษdเปนผมู พี รสวรรคดจุ ดังฟาประทานจึงสามารถปน ชิน้ งานทัง้ สองประเภทไดอยาง
มีคณ
ุ ภาพสูงสุดdทานไดเริม่ ฝกฝมอื เรือ่ งการปน จากศิลปนตางชาติชาวอเมริกนั dใชเวลาวางหลังเลิก
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เรียนเพือ่ ฝกฝมอื จากปรมาจารยตา งชาติทา นนีd้ และไดรบั ถายทอดเทคนิคและศิลปะการปน งานระดับ
สูงจนหมดสิน้ dจนกระทัง่ ปdพ.ศ.๒๕๒๙dไดเขาทำงานใหกบั บริษทั dแพรนดาdจิวเวลรีd่ จำกัด และ
ไดเปนผรู เิ ริม่ การปน พิมพแว็กซเปนคนแรกของประเทศไทยdทานไดรงั สรรคผลงานคุณภาพระดับสูง
ออกสสู าธารณชนอยางตอเนือ่ งตลอดมาเปนเวลากวาd๒๕dปdผลงานของทานในเรือ่ งการปน พิมพ
วัตถุมงคลนัน้ มีหลายรอยชิน้ งานdอาทิdพระบรมรูปรัชกาลทีd่ ๔dประทับนัง่ บนพระเกาอีd้ พระบรมรูป
รัชกาลปจจุบันdพระพุทธรูปนาคปรกประจำวันพระราชสมภพdพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช พระบรมรูปสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชdพระบรมรูปสมเด็จพระปยมหาราชทรงมาdพระ
พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทราdพระพุทธชินราชdจังหวัดพิษณุโลกdพระแกวมรกตdวัดพระศรีรตั น
ศาสดาราม กรุงเทพมหานครdพระพุทธรูปทองคำdวัดไตรมิตรวิทยารามdพระไพรีพนิ าศdวัดบวรนิเวศ
วิหารdและยังมีรูปหลอพระเกจิอาจารยชื่อดังdรูปหลอเทพเจาตางๆdอีกเปนจำนวนมากdอาทิ
หลวงปทู วดdวัดชางใหdจังหวัดปตตานีdสมเด็จพระพุฒาจารย (โตdพรหมรังสี)dวัดระฆังโฆสิตาราม
กรุงเทพมหานครdหลวงพอเงินdวัดบางคลานdจังหวัดพิจติ รdเจาแมกวนอิมdเจาพอกวนอูdเจาพอเสือ
ไมเพียงแตในประเทศไทยเทานั้นdทานยังไดรับการยอมรับจากประเทศญี่ปุนในเรื่องความสามารถ
โดยไดรบั เชิญใหไปศึกษางานศิลปะและวัฒนธรรมdปน โบราณวัตถุdยักษญปี่ นุ dรวมถึงพระญีป่ นุ ดวย
อีกหนึ่งความสุดยอดในฝมือของทานก็คือการที่ผลงานของทานไดรับเลือกถวายใหกับสมเด็จ
พระราชินนี าถเอลิซาเบธองคปจ จุบนั ของประเทศอังกฤษdเปนเครือ่ งยืนยันไดวา ความสามารถของ
ทานนัน้ d“ระดับโลก”dอยางแทจริงdเปนผปู น แบบเหรียญรูปเหมือนหลวงพอจรัญdวัดอัมพวันdเพือ่
หาทุนในการกอสรางอาคารหอพักสงฆdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขต
ขอนแกน
นับไดวา dนายสายันdวงษรกั ษdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนอเนกประการ ควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมdเพื่อประกาศเกียรติคุณ
ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสุพัตราdสิรินานากุล

สำเร็จการศึกษาdปริญญาตรีdคณะเศรษฐศาสตรdมหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการผจู ดั การโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสือ้ ผาสิง่ ทอdและธุรกิจอสังหาริมทรัพย
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdทำคุณประโยชนแกสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันดำรง
ตำแหนงผจู ดั การโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสือ้ ผาสิง่ ทอdและทำธุรกิจอสังหาริมทรัพยdตลอดระยะ
เวลาd๒๐dปdนางสุพตั ราdสิรนิ านากุลdและครอบครัวมีปกติชอบเดินทางทำบุญdทำกุศลdใสบาตร
ถวายทานdโดยไดเดินทางไปทำบุญยังจังหวัดตางๆdเปนประจำทุกเดือนdไดปลูกฝงใหลกู ๆdไดรจู กั
ทำบุญdไหวพระdสวดมนตdฟงเทศนdฟงธรรมdจากครูบาอาจารยเสมอมาdในสวนตัวนัน้ ไดฟง ธรรม
ฝกสมาธิทกุ วันอาทิตยdและเมือ่ ถึงงานวันครูบาอาจารยและงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตางๆ
จะบวชเนกขัมมะเปนประจำทุกปdอีกทัง้ ยังไดรว มสรางถาวรวัตถุตา งๆdไวในพระพุทธศาสนาอีกเปน
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จำนวนมากมายdเชนdรวมสรางศาลาปฏิบัติธรรมdสถานปฏิบัติธรรมนราภิรมย จังหวัดนครปฐม
ศาลาหนาบานทีว่ ดั โพนนิสสัยdจังหวัดหนองบัวลำภูdรวมสรางองคพระประธานd๑๐๘dนิว้ รวมสราง
องคพระประธานพระหยกขาวd๔๙dนิ้ วdพรอมพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรdจากประเทศ
เมียนมาร โดยสรางเปนรูปทรงพระไทยdโดยไดตวั อยางมาจากหนังสือของกรมศิลปากรdรวมสราง
นพรัตนสงั วาลยของพระพุทธชินราชdรวมสรางแท็งกน้ำdถวายคอมพิวเตอรdถวายพระไตรปฎกพรอม
ตูไมสักdและบริจาคปจจัยสรางวัดไทยเชตวันมหาวิหารdประเทศอินเดียdเมื่อคิดเปนมูลคาในการ
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแลวdทานไดบริจาคทุนทรัพยไปกวาหาลานบาทdโดยไดตงั้ จิตอธิษฐานนอม
ถวายเปนพุทธบูชาdธัมมบูชาdและสังฆบูชาdเพือ่ สืบทอดพระพุทธศาสนาใหเจริญยิง่ ยืนนานสืบตอ
ไปdไดบริจาคปจจัยในการจัดซือ้ เครือ่ งครัวdจานdชามdชอนdถวายแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยdไดบริจาคปจจัยเพือ่ รวมกอสรางอาคารวิปส สนาธุระdไดสรางฐานพระประธานพรอม
กระถางธูปและเครื่องบูชาdซึ่งทำดวยหินหยกขาวจากประเทศอิตาลีdเพื่ อ เป น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระประธานหยกขาวdไดใหการสนับสนุนสงเสริมพระภิกษุสามเณรในการศึกษาเลาเรียนdโดยไดถวาย
ทุนการศึกษาเปนประจำdอีกทั้งยังไดใหการสนับสนุนสงเสริมกิจการงานตางๆdของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา dนางสุพตั ราdสิรนิ านากุลdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิd์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ให
ปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ผไู ดรบั เข็มเกียรติคณ
ุ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำป ๒๕๕๗
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