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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายสมศักดิ์dโชติรัตนะศิริ
สำเร็จการศึกษาdศิลปศาสตรบัณฑิตdมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาโทdพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตdสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถdปจจุบนั รับราชการเปนผอู ำนวยการสำนักงบประมาณdสำนัก
นายกรัฐมนตรีdไดบำเพ็ญประโยชนอยางยิ่งแกสังคมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริยd มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนาdบำเพ็ญทานdศีลdภาวนาอยางสม่ำเสมอdพัฒนา
ตนตามหลักศีลdสมาธิและปญญาdอุ ทิ ศ กำลั ง กายและกำลั ง ป ญ ญาเพื่ อ บำเพ็ ญ ประโยชน แ ก
สังคมdประเทศชาติdและเอาใจใสตอการศึกษาdการปฏิบัติตามหลักธรรมdการเผยแผหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาdใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมาdยึดมัน่ ในคุณธรรมdจริยธรรมและ
แนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรม
และประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
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ทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตา
มโนกรรมdมีความเอื้อเฟอเผื่อแผdยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและมีความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมทั้งในดานชีวิตสวนตัวและชีวิตการทำงานdมีความรูและ
เชีย่ วชาญในดานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพdมีประสบการณและผลงานมากสรุปไดดงั
นี้dเคยเปนผูอำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณดานสังคมd๑dที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ รองผู
อำนวยการสำนักงบประมาณdมีความเชีย่ วชาญดานหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรdดานสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยdดานบริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูงdและดานการกำกับ
ดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผบู ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนdจากผลงานและ
คุ ณ ความดี ดั ง กล า วมาdทำให ไ ด รั บ การยกย อ งเชิ ด ชู ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ dเช น dได รั บ
เชิดชูเกียรติd“เกษตรศาสตรปราดเปรือ่ งdรนุ ทีd่ ๑๒”dปd๒๕๕๖dทานไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการ
งานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนใหคำปรึกษาและใหคำแนะนำดานงบประมาณของมหา
วิทยาลัย เปนวิทยากรบรรยายงานวิจยั dเปนวิทยากรบรรยายดานงบประมาณdเปนกรรมการตรวจ
งานวิจยั dเปนกรรมการกำกับนโยบายและแผนงบประมาณdเปนกรรมการแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเปนผบู ริจาคและสนับสนุนงบประมาณมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาd
นับไดวา dนายสมศักดิd์ โชติรตั นะศิริdเปนบุคคลทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควร
แกการยกยองประกาศเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปน
เอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยdเพื่อประกาศคุณความดีใหปรากฏไพศาลdเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

รองศาสตราจารยอุเทนdปญโญ
สำเร็จการศึกษาdครุศาสตรบัณฑิตdเกียรตินยิ มd(พลศึกษา)
ครุศาสตรมหาบัณฑิตd(วิจยั การศึกษา)dจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยd
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทางานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันดำรง
ตำแหนงทางวิชาการdเปนรองศาสตรจารยdเปนกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)dมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหมdทานมีประสบการณและผลงาน
สรุปไดdเชนdเปนรองคณบดีฝา ยวิจยั และแผนงานdคณะศึกษาศาสตรdมหาวิทยาลัยเชียงใหมdรอง
คณบดีdบัณฑิตวิทยาลัยdมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหมdอาจารยประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิตdมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหมdเปนกรรมการสภาวิจยั แหงชาติd(๒๕๓๖-๒๕๓๙)dวิทยากรdใน
การอบรมผตู รวจสอบคุณภาพการศึกษาของdสมศ.dเปนกรรมการทีป่ รึกษาดานงานวิจยั มหาวิทยาลัย
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขต เชียงใหมdมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลdวิทยาเขต
ลานนา และหนวยงานตางๆdกรรมการทีป่ รึกษาดานงานประกันคุณภาพการศึกษาdมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตเชียงใหมdเปนอาจารยพิเศษสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยdระดับ
บัณฑิตศึกษาdมหาวิทยาลัยแมโจdมหาวิทยาลัยนเรศวรd(เชียงใหม)dเปนตนdดานเกีย่ วกับพระพุทธ
ศาสนาdไดมีสวนรวมสงเสริมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยdจังหวัดลำพูนdและ
พระบรมธาตุดอยสุเทพdจังหวัดเชียงใหมdสงเสริมงานประเพณีตกั บาตรเทโวdจังหวัดลำพูนdและ
จังหวัดเชียงใหมdสงเสริมงานประเพณีสลากภัตdจังหวัดลำพูนdและจังหวัดเชียงใหมdสงเสริมการ
ทำบุ ญ dและการปฏิ บั ติ ต นในวั น สำคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนาdส ง เสริ ม งานประเพณี ตั้ ง ธรรม
หลวงd(เทศนมหาชาติ)dของจังหวัดลำพูนdและจังหวัดเชียงใหมdจากคุณงามความดีดงั กลาวมาdทำให
ไดรบั การยกยองเชิดชูประกาศเกียรติคณ
ุ dเชนdเครือ่ งราชอิสริยาภรณสงู สุดd:dมหาวชิรมงกุฎdเกียรติ
บัตรd:dศิษยเกาดีเดน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยdเชียงใหมdโลเกียรติคณ
ุ d:dผบู ำเพ็ญคุณประโยชน
ตอสถาบันและพระพุทธศาสนาdจากศูนยบณ
ั ฑิตศึกษาdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม สงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdเปน
อาจารยพเิ ศษdวิทยาลัยสงฆลำพูนdกรรมการทีป่ รึกษาผอู ำนวยการวิทยาลัยสงฆลำพูนdกรรมการ
ผทู รงคุณวุฒdิ วิทยาลัยสงฆลำพูนdอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระdวิทยาลัยสงฆ
ลำพูนdบริจาคเงินรวมกอสรางอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆลำพูนdเปนเจาภาพจัดถวายภัตตาหาร น้ำปานะdแกนสิ ติ วิทยาลัยสงฆลำพูนdในโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานประจำปdเปนผแู ทนใน
สวนหนวยงานราชการdในการผลักดันสนับสนุนใหมกี ารเปดการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิตd(พธ.บ.)dและหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตd(พธ.ม.)dวิทยาลัยสงฆลำพูนdบริจาคเงินรวม
ทำบุญโครงการพุทธศาสตรสงเคราะหdโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจdวิทยาลัยสงฆลำพูนทุกป
d
นับไดวาdรองศาสตราจารยอุเทนdปญโญdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแก
สังคมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการdควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึง
มีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยdเพื่อประกาศคุณความดีใหปรากฏ
ไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

99

ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา
d

รองศาสตราจารยไพบูลยdเทวรักษ
สำเร็จการศึกษาdBachelordofdArtsd(Hons.)dindPsychology,dUniversitydofdDelhi,dIndia
ครุศาสตรมหาบัณฑิตd(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)dจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถdไดบำเพ็ญประโยชนอยางยิง่ แกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธ
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยdมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาdบำเพ็ญทานdศีลdภาวนา
อยางสม่ำเสมอdพัฒนาตนตามหลักศีลdสมาธิและปญญาdอุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและเอาใจใสตอ การศึกษาdการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมdการเผยแผ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาdใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมาdยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและแนวทางที่ถูกตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลัก
กฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตา
วจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธ
อั น ดี กั บ ผู อื่ นdประพฤติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี ข องสั ง คมทั้ ง ในด า นชี วิ ต ส ว นตั ว และชี วิ ต การ
ทำงานdปจจุบันเปนอาจารยประจำหลักสูตรdศิลปศาสตรมหาบัณฑิตdสาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนามนุษยdผอู ำนวยการศูนยพฒ
ั นาศักยภาพชีวติ และการทำงานdมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตdมี
ั นาศักยภาพชีวติ และการทำงานมหาวิทยาลัย
ประสบการณการทำงานdเชนdเปนผอู ำนวยการศูนยพฒ
เกษมบัณฑิตdหัวหนาหนวยบริการสื่อการศึกษาdหัวหนาหนวยอาคารสถานที่dคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยdกรรมการผูทรงคุณวุฒิอานผลงานดานวิชาการเขาสูตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารยdคณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรมdสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบังdกรรมการผทู รงคุณวุฒสิ อบวิทยานิพนธdคณะครุศาสตรdจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยdและ
คณะสังคมศาสตรdมหาวิทยาลัยมหิดลdกรรมการและเลขานุการโครงการจัดตั้งคณะจิตวิทยา
ประธานคณะกรรมการจัดตั้งหองปฏิบัติการจิตวิทยาdหั ว หน า หน ว ยงานผั ง แม บ ทdประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพdCU.QA.d๘๔dคณะจิตวิทยาdจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยdผูดำเนิน
รายการจิตวิทยาพาทีdสถานีวิทยุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยdที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ
กิจการองคกรอิสระวุฒิสภาdเลขานุการคณะกรรมาธิการการปกครองdสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง
ชาติdคณะทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขดานจิตวิทยาการสือ่ สารมวลชนเฉพาะกิจ
ไขหวัดใหญสายพันธใหมd๒๐๐๙dไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา dรองศาสตราจารยไพบูลยdเทวรักษdเปนบุคคลทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน
แกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการdควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึง
มีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยdเพื่อประกาศคุณความดีใหปรากฏ
ไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

รองศาสตราจารยพัฒนะdเรือนใจดี
สำเร็จการศึกษาdนิตศิ าสตรบัณฑิตd(เกียรตินยิ ม),dนิตศิ าสตรมหาบัณฑิตd(กฎหมายมหาชน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตdสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถdมีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนาdบำเพ็ญทานdศีลdภาวนา
อยางสม่ำเสมอdปจจุบันดำรงตำแหนงเปนผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาdมหาวิทยาลัย
รามคำแหงdทานไดพัฒนาตนตามหลักศีลdสมาธิและปญญาdอุทิศกำลังกายและกำลังปญญาเพื่อ
บำเพ็ญประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและเอาใจใสตอ การศึกษาdการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมdใหการ
อุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมาdยึดมัน่ ในคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรม
ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
บานเมืองdศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขdมีจิต
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สาธารณะdเปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมdและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ
เผือ่ แผdประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีความรู
และเชี่ยวชาญดานการศึกษาdเปนผูมีผลงานและประสบการณในการทำงานหลายตำแหนงหนาที่
เชนdบริหารหลักสูตรในระดับปริญญาตรีdคณะนิตศิ าสตรdมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรdกรรมการ
บริหารหลักสูตรปริญญาโทdรัฐประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรdวิทยาเขตตรังdสมาชิก
สภาอาจารยdมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรdกรรมการจริยธรรมในการวิจัยdคณะเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรdที่ปรึกษาดานกฎหมายdสหกรณออมทรัพยdมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทรdจำกัดdผูจัดรายการเผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชนรายการd“รูกฎหมายงาย
นิดเดียว”dทางคลืน่ dFM.88dมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรdรองหัวหนาภาควิชาdรัฐประศาสนศาสตร
คณะวิทยาการจัดการdมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรdไดเปนกรรมการผทู รงคุณวุฒdิ อานผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพือ่ กำหนดตำแหนงทางวิชาการdอีก
ทัง้ ยังไดเปนอาจารยบรรยายพิเศษรายวิชาทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายและรายวิชาการพัฒนาองคการใหแก
นิสติ ในระดับปริญญาตรีdปริญญาโทdและปริญญาเอกdของคณะสังคมศาสตรdมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยdและเขารวมกิจกรรมตางๆdของมหาวิทยาลัยdในหลายโอกาสdซึง่ นำความเจริญ
กาวหนามาสกู ารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางหาทีส่ ดุ มิได
นับไดวาdรองศาสตราจารยพัฒนะdเรือนใจดีdเปนผูไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแก
สังคมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการdควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึง
มีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยdเพื่อประกาศคุณความดีใหปรากฏ
ไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธddพุทธศักราชd๒๕๕๗ddทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายประสงคdจักรคำ
สำเร็จการศึกษาdนักธรรมชัน้ เอก,dเปรียญธรรมd๔dประโยค
ประโยคครูพเิ ศษการศึกษาd(พ.กศ.)dประโยคครูพเิ ศษมัธยมศึกษา(พ.ม.)
ครุศาสตรบัณฑิตdวิทยาลัยครูสรุ นิ ทร
ครุศาสตรมหาบัณฑิตdมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผอู ำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันเปนผู
อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาdเปนวิทยากรอบรมพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนdจังหวัดสุรนิ ทรdจังหวัดบุรรี มั ยและจังหวัดนครราชสีมาdเปนกรรมการอำนวยการครูสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนdประจำจังหวัดนครราชสีมาdดำรงชีวติ อยใู นคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทาง
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ที่ถูกตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและ
ประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รง
เปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตา
มโนกรรมdมีความเอื้อเฟอเผื่อแผdยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและมีความสัมพันธอันดีกับผู
อืน่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประสบการณ
ในการทำงานมาก เชนdเปนขาราชการครูdสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
นักวิชาการศึกษาdสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการdผูชวยศึกษาธิการอำเภอdสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการdศึกษาธิการอำเภอหวานใหญdจังหวัดมุกดาหารdอำเภอพยุหd จังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอดงหลวงdจังหวัดมุกดาหารdอำเภอบัวเชดdจังหวัดสุรินทรdอำเภอปราสาทdอำเภอเมือง
สุรนิ ทรdจังหวัดสุรนิ ทรdผอู ำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรนิ ทรdผอู ำนวยการสำนัก
งานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธdุ ผอู ำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ดวย
คุณธรรมจริยธรรมและคุณูปการที่ไดทำไวเปนอเนกประการดังกลาวมา ทำใหไดรับเครื่องราช
อิสริยาภรณมาตามลำดับdเชนdชัน้ ทวีตยิ าภรณมงกุฎไทยd(ท.ม.)dชัน้ ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)
เปนอาจารยพเิ ศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตสุรนิ ทรdเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตสุรนิ ทรdเปนวิทยากรอบรมพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนdจังหวัดสุรินทรdจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดนครราชสีมาdเปนกรรมการอำนวยการ
ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนdประจำจังหวัดนครราชสีมาdสนับสนุนจัดสรรงบประมาณคณะสงฆในการ
กอสรางอาคารเรียนและอาคารวิทยบริการdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขต
นครราชสีมาdจำนวนd๓,๖๐๐,๐๐๐dบาทd(สามลานหกแสนบาทถวน)dอุปถัมภการจัดงานสัปดาห
สงเสริมพระพุทธศาสนาเนือ่ งในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาdสนับสนุนการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตนครราชสีมาdดวยดีเสมอมา
นับไดวา dนายประสงคdจักรคำdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปน
อเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึง
มีมติเปนเอกฉันทมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยที่d๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ผูชวยศาสตราจารยdดร.วัจนาdสุริยธรรม

สำเร็จการศึกษาdB.A.dindEducationdwithdEnglishdmajor,
SrinakarinwirotedUniversityd(SeconddclassdHonour)
M.A.dindApplieddLinguistics,dMahidoldUniversityd(GPA.3.93)d
Ed.D.dindApplieddLinguistics,dUniversitydofdWarwick,dUK
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั dิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdใหการอุปถัมภพระ
พุทธศาสนาดวยดีตลอดมาdยึดมัน่ ในคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลัก
คำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง
ศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปน
ผูประกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมdและเมตตามโนกรรมdมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมทั้งในดานชีวิตสวนตัวและชีวิตการทำงานdปจจุบันดำรง
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ตำแหนงเปนผชู ว ยศาสตราจารยdสถาบันภาษาdมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรdทานมีประสบการณและ
ผลงานมากdเชนdเปนประธานสภาอาจารยdมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรdเปนเลขาธิการสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๓ สมัยdเปนอาจารยทปี่ รึกษาชมรมพัฒนาศักยภาพdเปนอาจารยทปี่ รึกษา
ชมรมคนปลอดdFdเปนประธานโครงการจิตอาสาเพือ่ พัฒนาภาษาและคุณธรรมdเปนผปู ระสานงาน
และกรรมการจัดงานโครงการประกวดสุนทรพจนd๑๐dภาษาdผูประสานงานและกรรมการจัด
โครงการไถชวี ติ โคกระบือd๙๙dตัวเนือ่ งในวันพอแหงชาติdผปู ระสานงานและกรรมการจัดโครงการ
ตั ก บาตรพระd๑,๒๕๐dรู ปdเนื่ อ งในวั น แม แ ห ง ชาติ d ผู ป ระสานงานและกรรมการ
จั ด โครงการปล อ ยปลาล า นตั ว เนื่ อ งในวั น แม แ ห ง ชาติd มี ค วามรู ค วามสามารถทางด า นการ
ศึกษาdเชนdมีผลงานวิจยั dการสอนทักษะการฟง-การพูดภาษาอังกฤษแบบเขมแกนกั ศึกษาdระดับ
อุดมศึกษาที่มีความสามารถระดับออนdโครงการฐานรากการเรียนรูภาษาตางประเทศdกองทุน
สนับสนุนการวิจยั d(สกว.)dและยังไดรว มกิจกรรมการประชุมนานาชาติdเชนd“CandSongsdReally
EnhancedLearners’dPronunciation ?”datdthedThirddInternationaldConference on
ForeigndLanguagedLearningdanddTeaching,dBangkok,dMarchd2013dไดสงเสริมและ
สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนเปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสติ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตdMCUd005,dMCU 006dเปนคณะกรรมการการจัดทำคมู อื วิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสติ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตdสถาบันภาษาdเปนกรรมการสอบวัดความ
รูภาษาอังกฤษdสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตdสถาบันภาษาdเปนคณะกรรมการ
จัดทำคมู อื หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสติ ตางประเทศdระดับปริญญาตรีdสถาบันภาษาdและเปน
อาจารยบรรยายพิเศษในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตdสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยd
นับไดวา dผชู ว ยศาสตราจารยdดร.วัจนาdสุรยิ ธรรมdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน
แกสังคมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปน
อเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยdเพื่อประกาศคุณความดีใหปรากฏ
ไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบตอไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ผูชวยศาสตราจารยdดร.จำเริญรัตนdจิตตจิรจรรย

สำเร็จการศึกษาdป.ธ.๔, พ.กศ.,dพ.ม., พธ.บ., M.A. (Linguistics), กศ.ด.
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdอุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีของสังคมทั้งในดานชีวิตสวนตัวและชีวิตการทำงานdปจจุบันเปนรองคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตรdมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลdจังหวัดนครราชสีมาdมีประสบการณในการทำงานมาก
เชนdเปนวิทยากรอบรมใหกับหนวยงานตางdๆdเปนผูประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาdเปน
กรรมการสภาวัฒนธรรมผทู รงคุณวุฒdิ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาdเปนรองประธานสมัชชา
ชาวพุทธเพื่อความมั่นคงของชาติประจำจังหวัดนครราชสีมาdเปนบรรณาธิการจัดทำพจนานุกรม
ภาษาโคราช มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลdเปนประธานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียน
ปริยตั สิ ามัญนครราชสีมาdเปนกรรมการผทู รงคุณวุฒโิ รงเรียนเกียรติคณ
ุ วิทยาdเปนคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานผูทรงคุณวุฒิdโรงเรียนวัดสระแกวdเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิผูแทนสถาบัน
อุดมศึกษาสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาdเขตd๑dเปนนักวิชาการคลังสมอง
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แหงชาติ สถาบันคลังสมองแหงชาติdสำนักนายกรัฐมนตรีdเปนกรรมการฝายมาตรฐานและประกัน
คุณภาพdสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยdเปนผูเชี่ยวชาญดานการประกัน
คุณภาพdสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทยdเปนตนdจากผลงานดังกลาวทำใหไดรับ
เกียรติคณ
ุ หลายประเภทdเชนปd๒๕๕๕dไดรบั การประกาศเกียรติคณ
ุ เปนผทู ำประโยชนทางการศึกษา
จากสำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาd(สกสค.)
กระทรวงศึกษาธิการdปd๒๕๕๕dไดรับประกาศเกียรติคุณใหเปนศิษยเกาดีเดนdจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรdปd๒๕๕๑dไดรบั เกียรติบตั รเชิดชูเกียรติเปนผใู ชภาษาโคราชอยางถูก
ตองในวันภาษาไทยแหงชาติdประจำปd๒๕๕๑dจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติdป
๒๕๕๑ไดรับโลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเปนผูใชภาษาโคราชอยางถูกตองdในวันภาษาไทยแหง
ชาติdประจำปd๒๕๕๑dจากผวู า ราชการจังหวัดนครราชสีมาdปd๒๕๔๙dไดรบั พระราชทานรางวัลเปน
เปรียญธรรมดีเดนdสาขาบำเพ็ญประโยชนตอประเทศชาติdปพุทธศักราชd๒๕๔๙dจากสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารdปd๒๕๔๗dไดรบั การคัดเลือกใหเปนนักวิชาการระดับ
ปริญญาเอกดานสังคมศาสตรdเปนคลังสมองของชาติdสถาบันคลังสมองของชาติdภายใตมูลนิธิ
สงเสริมทบวงมหาวิทยาลัยdสำนักนายกรัฐมนตรีdปd๒๕๓๗ ไดรบั โลอาจารยผมู ผี ลงานดีเดนdจาก
ฯพณฯdพลเอก เปรมdติณสูลานนทdในงานฉลองครบรอบd๑๐dปdมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลdพุทธ
ศักราชd๒๕๓๗ ป d๒๕๕๒dไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่ง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บภ.)dเปนกรรมการดำเนินการกอตัง้ วิทยาเขตนครราชสีมาdเปนกรรมการ
สภาวิทยาเขตนครราชสีมาdเปนอนุกรรมการบริหารงานบุคคลวิทยาเขตนครราชสีมาdเปนกรรมการ
ประจำศูนยบัณฑิตdวิทยาเขตนครราชสีมาdเปนกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆนครราชสีมาdเปน
กรรมการสอบเคาโครงและสอบวิทยานิพนธdเปนอาจารยพเิ ศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdวิทยาเขตนครราชสีมาdเปนเจาภาพถวายภัตตาหารdน้ำปานะdในโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนา
กัมมัฏฐานนิสติ dเปนประจำทุกปdอุปถัมภการจัดงานสัปดาหสง เสริมพระพุทธศาสนาdเนือ่ งในเทศกาล
วันวิสาขบูชาdและบริจาคทรัพยสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมาdดวยดีเสมอมา
นับไดวา dผชู ว ยศาสตราจารยdดร.จำเริญรัตนdจิตตจริ จรรยdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชน แ ก สั ง คมdประเทศชาติd พระพุ ท ธศาสนาdและมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัยdเปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยจึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศคุณความดีให
ปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ผูชวยศาสตราจารยศศิธรdชุตินันทกุล
สำเร็จการศึกษาdวท.บ.d(ศึกษาศาสตร)dมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรdวิทยาเขตปตตานี
กศ.ม.d(การวัดผลการศึกษา)dมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒdประสานมิตร
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdอุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdทานพัฒนาตน
ตามหลักศีลdสมาธิและปญญาdอุทิศกำลังกายและกำลังปญญาdเอาใจใสตอการศึกษาdการ
ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมdใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมาdยึดมัน่ ในคุณธรรมdจริยธรรมและ
แนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรม
และประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตา
มโนกรรมdมีความเอื้อเฟอเผื่อแผdยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและมีความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
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ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมทั้งในดานชีวิตสวนตัวและชีวิตการทำงานdปจจุบันเปนผู
รักษาการหัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบdประจำสำนักทะเบียนและวัดผลdมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชdผูชวยศาสตราจารยdประจำสำนักทะเบียนและวัดผลdมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชdมีความเชีย่ วชาญพิเศษดานวัดผลประเมินผลdมีประสบการณและผลงานมากdทัง้ ดาน
การสอนdการแตงตำราdงานวิจยั dและงานบริการวิชาการแกสงั คม เชนdเปนผทู รงคุณวุฒพิ จิ ารณา
รายงานการประเมินภายนอกสถานศึกษาdระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ใหกบั สมศ.dผทู รงคุณวุฒใิ น
การตรวจสอบคุณภาพขอสอบใหกบั สำนักทดสอบทางการศึกษาdสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานdวิทยากรอบรมการวางแผนและสรางเครือ่ งมือประเมินใหกบั กรมพัฒนาชุมชนdวิทยากร
บรรยายเรื่องd“เทคนิคการสรางขอสอบ”dใหกับอาจารยใหมของdมสธ.dวิทยากรบรรยายเรื่อง
การวัดและประเมินผลdใหกบั วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธรdจังหวัดชลบุรไี ดสง เสริมและสนับสนุน
กิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdเปนกรรมการบริหารจัดการขอสอบกลางdเปน
กรรมการอำนวยการขอสอบกลางdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยd(๒๕๕๐-ปจจุบนั )dเปน
วิทยากรในการจัดทำตนฉบับรายวิชาแกนพระพุทธศาสนาdและหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปdมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๐-ปจจุบนั )
นับไดวา dผชู ว ยศาสตราจารยศศิธรdชุตนิ นั ทกุลdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแก
สังคมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติ
เปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศคุณความดีใหปรากฏไพศาลdเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไปd
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ผูชวยศาสตราจารยลัดดาdปานุทัย

สำเร็จการศึกษาdประโยคครูพเิ ศษมัธยมศึกษา (พ.ม.)d
การศึกษาบัณฑิตdวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
การศึกษามหาบัณฑิตdมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒdประสานมิตร
เปนผูความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdอุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและเอาใจใสตอ
การศึกษาและการปฏิบัติตามหลักธรรมdใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมาdยึดมั่นใน
คุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตาม
หลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบานเมืองdศรัทธาและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตา
กายกรรมdเมตตาวจีกรรมdและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdประพฤติตนเปนแบบอยาง
ทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdปจจุบนั เปนอาจารยประจำหลักสูตรสาขา
วิชาการสอนภาษาไทยdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตนครราชสีมาdในอดีต
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เคยรับราชการเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาdเปนอาจารยโรงเรียนพณิชยการ
สยามและโรงเรียนพณิชยการสีลมdรับราชการวิทยาลัยครูนครราชสีมาdในตำแหนงหัวหนาโปรแกรม
วิชาภาษาไทยdหัวหนาฝายประชาสัมพันธdรองหัวหนาสำนักกิจการนักศึกษาdเปนอาจารยสอนเสริม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชdชุดภาษาไทยและชุดไทยศึกษาเปนเวลาd๒๕dปdเปนนักวิจยั แหง
ชาติโดยคณะกรรมการวิจยั แหงชาติd(วช.)dพ.ศ.d๒๕๔๐dวิจยั ดานปรัชญาdสาขาภาษาและวรรณคดี
ไทยdเปนวิทยากรดานภาษาไทยทัง้ ระดับประถมdมัธยมdและอุดมศึกษาdเปนกรรมการตรวจประเมิน
ผลงานวิชาการครู-อาจารยd(อาจารยd๓dระดับd๘)dของกระทรวงศึกษาธิการdเปนวิทยากรหลักสูตร
สำหรับการฝกอบรมพลตำรวจdรุ น ที่d๕๓dประจำปd๒๕๔๔dเปนกรรมการตัดสินการประกวด
เรียงความระดับภาคdประจำปd๒๕๔๗dจากการทำงานดวยความเสียสละจึงไดรับเกียรติคุณและ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณdคือdไดรบั ยกยองเปนอาจารยภาษาไทยดีเดนระดับอุดมศึกษาdโดยคุรสุ ภา
พ.ศ.d๒๕๓๕dไดรบั เกียรติคณ
ุ วาเปนผรู บั ราชการมาดวยความมัน่ คงdโดยกระทรวงศึกษาธิการdไดรบั
เกียรติบัตรจากโรงเรียนตำรวจภูธรd๓dเปนวิทยากรหลักสูตรdสำหรับการฝกอบรมพลตำรวจ
รุนที่d๕๓dประจำปd๒๕๔๔dไดรับเกียรติบัตรจากมูลนิธิเปรมdติณสูลานนทdจังหวัดนครราชสีมา
เปนกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความระดับภาคdประจำปd๒๕๔๗dและไดรับเครื่องราช
อิสริยาภรณชนั้ ทวีตยิ าภรณชา งเผือกและเหรียญจักรพรรดิมาลาdเปนอาจารยประจำหลักสูตรสาขา
วิชาการสอนภาษาไทยdคณะครุศาสตรdเปนกรรมการและนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตนครราชสีมาdตัง้ แตปd พ.ศ.d๒๕๔๘-ปจจุบนั
ในรายการd“คติชาวบาน-สืบสานงานศิลป”dทุกวันจันทรและอังคารdเปนผูจัดหาทุนสนับสนุนให
พระนิสติ dวิทยาเขตนครราชสีมาเปนประจำทุกปdอุปถัมภการจัดงานสัปดาหสง เสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาdวิทยาเขตนครราชสีมาdสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตางๆdของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาdดวยดีเสมอมา
นับไดวา dผชู ว ยศาสตราจารยลดั ดาdปานุทยั dเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแก
สังคมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนอเนก
ประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติ
เปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศคุณความดีใหปรากฏไพศาลdเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ดร.เยาวนิตยdเพียงเกษ
สำเร็จการศึกษาdนิตศิ าสตรบัณฑิตdมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตdมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Ph.D. (SocialdSciences)dMagadhdUniversity
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม
ประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdยึดมัน่ ในคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตอง
ชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั
ดีงามของบานเมืองdศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
มีจติ สาธารณะdเปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมdและเมตตามโนกรรมdมีความ
เอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผdประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมทั้งในดานชีวิตสวนตัวและชีวิตการ
ทำงานdปจจุบันดำรงตำแหนงนักวิชาการอิสระdมีประสบการณและผลงานdเชนdดานอาชีพ
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การงานdเคยเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขต
ขอนแกนในตำแหนงdอาจารยdตัง้ แตวนั ที่d๑dพฤศจิกายนdพ.ศ.d๒๕๔๙d-dวันที่d๑๒dพฤษภาคม
พ.ศ.d๒๕๕๔dดานเกีย่ วกับประเทศชาติdเคยดำรงตำแหนงสมาชิกสภาผแู ทนราษฎรdผชู ว ยดำเนิน
งานสมาชิกสภาผแู ทนราษฎรdอนุกรรมาธิการสภาผแู ทนราษฎรหลายคณะdกรรมาธิการศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรมdและคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญdรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและ
ุ และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ คือdไดรบั คัดเลือก
กองทุนdจากการทำงานทีผ่ า นมาจึงไดรบั เกียรติคณ
เปนd“ครูดีเดน”dเนื่องในวันครูแหงชาติdประจำปd๒๕๕๑dและไดรับคัดเลือกเปนd“ครูในดวงใจ”
เนื่องในวันครูแหงชาติdประจำปd๒๕๕๓dมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขต
ขอนแกนdและไดรบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณชนั้ ประถมาภรณชา งเผือกdและชัน้ ประถมาภรณมงกุฎ
ไทยdเปนผปู ระสานงานในการจัดหางบประมาณเพือ่ สรางอาคารหอฉันพระพิมลธรรมd(อาจdอาสภ
มหาเถร)dจำนวนd๒dชั้ นdจนไดงบประมาณเพื่อกอสรางอาคารดังกลาวในมูลคาการกอสราง
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐dบาทd(สิบลานบาทถวน)dเปนผปู ระสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษยdเรือ่ งงบประมาณเพือ่ เปนทุนการศึกษาถวายแกพระนิสติ และมอบใหนสิ ติ dโดยเมือ่
วันทีd่ ๒๕dกันยายนdพ.ศ.d๒๕๕๕dไดทำพิธมี อบทุนการศึกษาใหพระนิสติ จำนวนd๑๓๒dรูปdและมอบ
ทุนการศึกษาใหนสิ ติ dจำนวนd๑๑๘dคนdรวมทัง้ สิน้ d๒๕๐dทุน ทุนละ ๒,๐๐๐dบาทdเปนเงินจำนวน
ทัง้ สิน้ d๕๐๐,๐๐๐dบาทdนอกจากนีย้ งั ใหความอุปถัมภมหาวิทยาลัยในดานตางๆdอีกมากdเชนdใหการ
อุปถัมภโครงการฝกปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานของนิสติ ตัง้ แตอดีตdจนถึงปจจุบนั dจัดหางบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีแกวงดนตรีพุทธศาสตรอีสานศิลป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdวิทยาเขตขอนแกนdเปนตน
นับไดวา dดร.เยาวนิตยdเพียงเกษdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปน
อเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึง
มีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยdเพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏ
ไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไปd
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ดร.ธเนสdเตชะเสน
สำเร็จการศึกษาdปริญญาเอกดานเศรษฐศาสตรd(การคาระหวางประเทศ)
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถdไดบำเพ็ญประโยชนอยางยิง่ แกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธ
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยdมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาdบำเพ็ญทานdศีลdภาวนา
อยางสม่ำเสมอdพัฒนาตนตามหลักศีลdสมาธิและปญญาdอุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและเอาใจใสตอ การศึกษาdการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมdการเผยแผ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาdใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมาdยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรม
และเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดี
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กับผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdปจจุบนั
เปนนักพัฒนาธุรกิจอาวุโสdสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยdมีความรแู ละ
ความเชีย่ วชาญในดานธุรกิจdมีประสบการณและผลงานมากdเชนdเปนวิทยากรหลักของกองทุนตัง้
ตัวไดของdดร.โอฬารdไชยประวัติdในการอบรมนักศึกษาจบใหมไมเกินd๕dปdและผูประกอบการ
เดิมdทางดานการเงินdและการตลาดdโดยการจัดทำแผนธุรกิจdและแผนการเงินเพือ่ ใหไดรบั ทุนจาก
รัฐบาลในการประกอบธุรกิจใหมdหรือขยายธุรกิจเดิมdเปนกรรมการคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวdกรมพัฒนาธุรกิจการคาdกระทรวง
พาณิชยdดานสังคมdเปนกรรมการทำหนาที่ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสถาบันวิจัยฯd(สอวท.)
กรรมการกองทุนสำรองเลีย้ งชีพdพนักงานสถาบันวิจยั (วว.)dกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวdกรมพัฒนาธุรกิจการคาdกระทรวง
พาณิชยdดานเกี่ยวกับประเทศชาติdเปนผูสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศdสงผลใหเกิดการ
จางงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมdไดรับเกียรติคุณdสาขาผูทำประโยชน
ใหกบั คณะสังคมศาสตรdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวันครบรอบd๓๐dปdคณะสังคม
ศาสตรdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdไดสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของ
มหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdเปนอาจารยพิเศษdประจำภาควิชาเศรษฐศาสตรdคณะสังคม
ศาสตรdตั้งแตปdพ.ศ.๒๕๔๙-ปจจุบันdอีกทั้งไดบรรยายวิชาตางๆdดังนี้dวิชาเศรษฐศาสตรการ
พัฒนาdวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมdวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคารdวิชาเศรษฐ
ศาสตรระหวางประเทศdเปนตนdรวมถึงเปนคณะกรรมการยกรางหลักสูตรdปริญญาตรีdปริญญาโท
ของภาควิชาเศรษฐศาสตรdคณะสังคมศาสตรdและบริจาคเงินใหกับโครงการนิสิตอาสาพัฒนา
ชนบทdภาควิชาเศรษฐศาสตรdคณะสังคมศาสตรdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นับไดวาdดร.ธเนสdเตชะเสนdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการ
ยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทให
มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศคุณความดีใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแก
อนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายเอกชัยdศิริอักษร
สำเร็จการศึกษาdวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตdมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตdสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐโอคลาโฮมาd
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั dิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติdและพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdปจจุบนั ดำรงตำแหนง
ประธานกรรมการบริหารบริษัทออแกนิกdสกินdจำกัดdทานมีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมไฟฟา
มีประสบการณเปนผบู ริหารตำแหนงประธานบริหารบริษทั dพีจเี อdเอเชียdจำกัดdไดอทุ ศิ กำลังกาย
และกำลังปญญาเพื่อบำเพ็ญประโยชนแกสังคมdประเทศชาติdและเอาใจใสตอการศึกษาdการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมdการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาdใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนา
ดวยดีตลอดมาdยึดมัน่ ในคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทาง
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พระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและ
ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปนผปู ระกอบ
ดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอื้อเฟอเผื่อแผdยอมรับความ
คิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดาน
ชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใชในการบริหารองคกร
ทำใหบคุ ลากรในองคกรมีจติ ใจยึดเหนีย่ วในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาdมีความรรู กั สามัคคี
กันในองคกรdชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันdนอกจากนั้นทานยังไดทำบุญรวมบริจาคพระพุทธรูป
ฉัตรและเครื่องบริวารใหแกวัดตางๆdในประเทศไทยdไดสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของ
มหาวิทยาลัยdเชนdเปนเจาภาพรวมถวายพระพุทธรูปdฉัตรdโคมไฟdโตะหมบู ชู าdและเครือ่ งบริวาร
ประจำไวทหี่ อ งปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานdคณะพุทธศาสตรdคณะครุศาสตรdคณะมนุษยศาสตรdและ
คณะสังคมศาสตรdเปนเจาภาพติดตัง้ แอรไวทหี่ อ งปฏิบตั ธิ รรมdคณะพุทธศาสตรdเปนเจาภาพรวม
ถวายฉัตรพรอมทั้งพระบรมสารีริกธาตุdไวที่อุโบสถกลางน้ำdชั้นd๒dและเปนเจาภาพรวมถวาย
โคมไฟที่อุโบสถกลางน้ำdชั้นลางdอีกทั้งยังไดใหความอุปถัมภในดานตางๆdตอมหาวิทยาลัยดวยดี
เสมอมา
นับไดวา dนายเอกชัยdศิรอิ กั ษรdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการ
ยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทให
มอบเข็มเกียรติคณ
ุ dเพือ่ ประกาศคุณความดีใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

119

ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

ddนางบังอรdพรหมบุตร
สำเร็จการศึกษาdปริญญาตรีdคณะบริหารdสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdอุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติdและพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdปจจุบนั เปนเจาของ
กิจการและผจู ดั การบัญชีและการเงินdบริษทั เจอารdดีไซนdอินทีเรียdจำกัดdมีความเชีย่ วชาญดาน
บัญชีและการบริหารdงานออกแบบดานเครือ่ งมือการศึกษาdมีอธั ยาศัยชอบทำบุญdโดยอุปถัมภเรือ่ ง
ทุนการศึกษาและสรางวัดแกวฟาdอำเภอบางกรวยdจังหวัดนนทบุรdี วัดชลประทานdบานโปงเอียด
ตำบลหนองเสาเลาdอำเภอชุมแพdจังหวัดขอนแกนdวัดใหมทุงลำธารdบานโนนพยอมdอำเภอ
โพนทรายdจังหวัดรอยเอ็ดdเปนตนdในชีวติ สวนตัวไดยดึ มัน่ ในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาdดำรง
ตนอยใู นคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
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และตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตา
กายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่
และมีความสัมพันธอันดีกับผูอื่นdประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมทั้งในดานชีวิตสวนตัว
และชีวิตการทำงานdนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใชในการบริหารบริษัทdทำให
บุคลากรในบริษทั มีจติ ใจยึดเหนีย่ วในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาdไดสง เสริมสนับสนุนdและ
เปนผูอุปถัมภในดานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนdและโครงการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตdคณะครุศาสตรdเปนเจาภาพถวายภัตตาหารแกพระนิสิตคณะครุศาสตรdเนื่องในงาน
เทศน ม หาชาติ แ ละเป น เจ า ภาพบริ จ าคเครื่ อ งปรั บ อากาศให ภ าควิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน
คณะครุศาสตร มอบทุนการศึกษาแดพระภิกษุdสามเณรdที่เรียนระดับปริญญาตรีdปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนประจำดวยดีเสมอมา
นับไดวา dนางบังอรdพรหมบุตรdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการ
ยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทให
มอบเข็มเกียรติคณ
ุ dเพือ่ ประกาศคุณความดีใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายแพทยรัตนพันธุdอินเจริญศักดิ์
สำเร็จการศึกษาdปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
เปนผมู คี วามรคู วามสามารถdไดบำเพ็ญประโยชนอยางยิง่ แกสงั คมdประเทศชาติdพระพุทธ
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยdมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาdบำเพ็ญทานdศีลdภาวนา
อยางสม่ำเสมอdพัฒนาตนตามหลักศีลdสมาธิและปญญาdอุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญ
ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติdและเอาใจใสตอ การศึกษาdการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมdการเผยแผ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาdใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมาdยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและแนวทางที่ถูกตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลัก
กฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตา
วจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธ
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อันดีกับผูอื่นdประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมทั้งในดานชีวิตสวนตัวและชีวิตการทำงาน
ปจจุบนั เปนแพทยโรคหัวใจdโรงพยาบาลกรุงเทพฯdความเชีย่ วชาญพิเศษดานโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในอดีตเคยเปนแพทยทำงานในโรงพยาบาลรามาธิบดีdไดสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของ
มหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdนอกจากนีย้ งั เปนแพทยทใี่ หการดูแลรักษาdตรวจสุขภาพใหกบั พระมหา
เถระdผบู ริหารของมหาวิทยาลัยดวยดีตลอดมา
นับไดวา dนายแพทยรตั นพันธdุ อินเจริญศักดิd์ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแก
สังคมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนเอนก
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติ
ประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
เปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศคุณความดีใหปรากฏไพศาลdเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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dประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางนิสาdโรจนรุงรังสี
สำเร็จการศึกษาdปริญญาตรีdสาขาการบริหารทัว่ ไปdคณะบริหารธุรกิจdมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโทdสาขาการจัดการทางการเมืองdคณะรัฐศาสตรdมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรd(วปอ. ๕๑,dปรอ. ๒๑)
จบการศึกษาหลักสูตรผบู ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูงdรนุ d๑๔d
วิทยาลัยการเมืองการปกครองdสถาบันพระปกเกลาd(ปปร. ๑๕)
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdทำคุณประโยชนแกสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันเปน
ประธานกรรมการdบริษัทdรอยัลdพารากอนdภูเก็ตdจำกัดdมีประสบการณและผลงานdสรุปได
ดังนีd้ เปนรองประธานกรรมการdบริษทั dบางกอกแฮนดิคราฟทdจำกัดdจำหนายผลิตภัณฑเครือ่ งหนัง
เปนรองประธานกรรมการdบริษทั dเจมสdคอลเลคชัน่ dอินเตอรเนชัน่ แนลdจำกัดdเปนรองประธาน
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กรรมการdบริ ษั ท dรอยั ล dเจมส d อิ น เตอร เ นชั่ น แนลdจำกั ด dเป น รองประธานกรรมการ
บริษทั dโอ.เอ.dทรานสปอรต จำกัดdเปนประธานกรรมการdบริษทั โอ.เอ. ทรานสปอรต จำกัด เปน
รองประธานกรรมการdบริษัทdเอเซียวิชั่นdทราเวลdจำกัดdเปนรองประธานกรรมการ บริษัท
เวิลด dเจมสdคอลเลคชัน่ dจำกัดdดานสังคมและการศึกษาdเปนทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา การกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยdปd๒๕๕๖dเปนอุปนายกสมาคมผูคาอัญมณีไทยและ
เครือ่ งประดับdวาระปd๒๕๕๖-๒๕๕๘dเปนทีป่ รึกษาวิทยาลัยการยุตธิ รรมdสถาบันพัฒนาขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุตธิ รรมdปd๒๕๕๖dเปนอุปนายกสมาคมผคู า อัญมณีไทยและเครือ่ งประดับdวาระ
ป ๒๕๕๔-๒๕๕๖dเปนทีป่ รึกษาชมรมผคู า อัญมณีและเครือ่ งประดับมาตราฐาน (JeweldFestdClub)
ทานไดนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชdในการทำงานdในชีวิตสวนตัวไดบำเพ็ญทานdศีล
ภาวนาอยางสม่ำเสมอdพัฒนาตนตามหลักศีลdสมาธิและปญญาdอุทิศกำลังกายและกำลังปญญา
เอาใจใสตอ การศึกษาdการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมdใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมายึดมัน่
ในคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตาม
หลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตา
กายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่
และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและ
ชีวติ การทำงานdเปนผสู นับสนุนและสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา dนางนิสาdโรจนรงุ รังสีdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนเอนกประการdควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศคุณความดีใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสุภาdชัยภูมิ
เจาของหมบู า นเวียงทองd
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั dิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdทานไดหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใชในการทำงานและชีวติ สวนตัวdไดบำเพ็ญทานdศีลdภาวนาอยางสม่ำเสมอ
พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิและปญญาdอุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาdเอาใจใสตอ การปฏิบตั ติ าม
หลักธรรมdใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมาdยึดมัน่ ในคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทาง
ที่ถูกตองชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและ
ประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รง
เปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ ประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีของสังคมทั้งในดานชีวิตสวนตัวและชีวิตการทำงานdดานเกี่ยวกับสังคมdทานเปน
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บริจาคศาลาเรือนไทยd๑dหลังdใหแกศูนยสุขภาพชุมชนdตำบลหนองหารdโรงพยาบาลสันทราย
บริจาคทรัพยเพือ่ ชวยเหลือและบำรุงโรงพยาบาลเวียงแหงdและบริจาคครุภณ
ั ฑการแพทยใหกบั โรง
พยาบาลเวียงแหง อำเภอเวียงแหงdจังหวัดเชียงใหมdสนับสนุนอุปกรณกฬี าแกโรงเรียนบานแมโจ
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทรายdจังหวัดเชียงใหมdบริจาคทรัพยใหทนุ การศึกษาสามเณรแกศนู ย
พัฒนาศักยภาพและสวัสดิการสามเณรdจากคุณงามความดีดงั กลาวมาdทำใหไดรบั การยกยองเชิดชู
ประกาศเกียรติคุณ เชนdไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแขงขันประกวดผูสูงอายุ ณ วัด
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารdอำเภอเมืองdจังหวัดเชียงใหมdไดรบั เกียรติบตั รการเขารวมอบรมการ
เจริญสติสมั ปชัญญะ เพือ่ พัฒนาตนเองและพัฒนางานdณdสถานศึกษาพระพุทธศาสนาและวิปส สนา
กัมมัฏฐานนานาชาติ ตำบลปาไผdอำเภอสันทรายdจังหวัดเชียงใหมdไดรับเกียรติบัตรการอบรม
วิปส สนากัมมัฏฐานเนือ่ งในวันมาฆบูชาประจำปd๒๕๕๒ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพdอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมdไดรบั เกียรติบตั รdผานการอบรมตามหลักสูตรของโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมัน่ คงแหงสถาบันชาติdศาสนาdพระมหากษัตริย ณ ศูนยสง เสริมคุณธรรมจริยธรรมdวัด
พันเสาdอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมdและไดรบั พระราชทานเข็มทีร่ ะลึกจากการชวยเหลือสาธารณ
ประโยชนแกสังคม บริจาคทรัพยสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของนิสิตdใหทุนการศึกษาแกนิสิต
สนับสนุนอาหารและน้ำปานะdในการปฏิบัติธรรมประจำปd๒๕๕๕dและใหทุนการศึกษาแกนิสิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนาdบริจาคทรัพยใหโรงเรียนบาลีสาธิตdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdวิทยาเขตเชียงใหมdบริจาคทรัพยใหหองเรียนวัดฝายหินdบริจาคทรัพยในงานพิธีมงคล
ปฐมฤกษลงจอบแรกเตรียมพื้นที่กอสรางพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหมและมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหมdและปลูกมเหสักข-สักสยามมินทรdถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวdในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวdทรงมีพระชนมายุd๘๔dพรรษาdเมื่อ
วันทีd่ ๑๑ มิถนุ ายนd๒๕๕๖dณ พืน้ ทีเ่ ขตปาสงวนแหงชาติd(ปาขุนแมกวง)dบานโปงกมุ dตำบลปาเมีย่ ง
อำเภอดอยสะเก็ดdจังหวัดเชียงใหม เปนตน
นับไดวา dนางสุภาdชัยภูมdิ เปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติ
พระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการยกยอง
เชิดชูเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศคุณความดีใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายบุญเลิศdบูรณุปกรณ
สำเร็จการศึกษาdชัน้ มัธยมศึกษาdโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
ปริญญาตรีdบริหารธุรกิจบัณฑิตdมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปริญญาโทdรัฐศาสตรมหาบัณฑิตdมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันดำรง
ตำแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมdทานไดนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชใน
การทำงานและชีวิตสวนตัว อุทิศกำลังกายและกำลังปญญาdใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวย
ดีตลอดมาdยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทาง
พระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและ
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ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปนผปู ระกอบ
ดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิด
เห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ
สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประสบการณและผลงานมากdสรุปไดดงั นีd้ ดานธุรกิจdเปนกรรมการ
ผูจัดการdบริษัทริเวอรไซต พาวิลเรียนdสปารีสอรทdเปนประธานกรรมการdบริษัทเชียงใหม
ทัศนาภรณdจำกัดdเปนประธานกรรมการdบริษทั เชียงใหมสดุ ารักษdจำกัดdเปนประธานกรรมการ
บริษทั ชางคลานพร็อพเพอรตี้ จำกัดdเปนประธานกรรมการบริษทั สวนปาสุดาลักษณdจำกัดdเปน
ประธานกรรมการdบริษัทเชียงใหมเวยdจำกัดdดานการเมืองdเคยดำรงตำแหนงนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครเชียงใหมd๒dสมัย และเปนเทศมนตรีสำนักการคลังdจากการทำงานดังกลาวทำใหได
รับเครือ่ งราชอิสริยาภรณdชัน้ จัตรุ ถาภรณชา งเผือกd(จ.ช.)dและเครือ่ งราชอิสริยาภรณdชัน้ ตริตาภรณ
มงกุ ฎ ไทยd(ต.ม.)dได ส นั บ สนุ น กิ จ กรรมขององค ก รนิ สิ ต dมหาวิ ท ยลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัยdวิทยาเขตเชียงใหมdในการออกคายพุทธศาสนสงเคราะหdอยางตอเนือ่ งมาเปนระยะเวลา
หลายปdใหการอนุเคราะหเครื่องจักรdในการปรับพื้นที่เตรียมพื้นที่กอสรางพุทธมณฑลdจังหวัด
เชียงใหมdและปลูกมเหสักข-สักสยามมินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั dในวโรกาสทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระเจาอยหู วั dทรงมีพระชนมายุ ๘๔dพรรษาdณ พืน้ ทีเ่ ขตปาสงวนแหงชาติd(ปาขุนน้ำแมกวง)
บานโปงดินdตำบลปาเมีย่ งdอำเภอดอยสะเก็ดdจังหวัดเชียงใหมdพรอมทัง้ สงเสริมกิจการงานของมหา
วิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวาdนายบุญเลิศdบูรณุปกรณdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควร
แกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติเปนเอกฉันทให
มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแก
อนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายสมศักดิ์dวุฒิสารวัฒนา
สำเร็จการศึกษาdประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาd(ป.กศ.)dวิทยาลัยครูเชียงใหม
ประกาศนียบัตรพิเศษครูมธั ยมd(พ.ม.)
นิตศิ าสตรบัณฑิตd(น.บ.)dมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ.d(การปกครอง)dมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร.ม.d(การปกครอง)dมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนผูมีความรูdความสามารถdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติdไดบำเพ็ญประโยชน
อยางยิ่งแกสังคมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยdมีศรัทธามั่นคงใน
พระพุทธศาสนาdบำเพ็ญทานdศี ลdภาวนาอยางสม่ำเสมอdพัฒนาตนตามหลักศีลdสมาธิและ
ปญญาdอุทศิ กำลังกายและกำลังปญญาเพือ่ บำเพ็ญประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติและเอาใจใสตอ
การศึกษาdการปฏิบัติตามหลักธรรมdการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาdใหการอุปถัมภ
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พระพุทธศาสนาดวยดีตลอดมาdยึดมัน่ ในคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตาม
หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบาน
เมืองdมีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขdมี จิ ต
สาธารณะdเปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ
เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีของสังคมทั้งในดานชีวิตสวนตัวและชีวิตการทำงานdมีประสบการณและผลงานสรุปไดดังนี้
พ.ศ.d๒๕๑๔dถึงdพ.ศ.d๒๕๒๕dรับราชการครูประถมศึกษาdสังกัดกระทรวงศึกษาธิการdพ.ศ.d๒๕๒๕
ถึงdพ.ศ.d๒๕๕๔dไดเขารับราชการdเปนขาราชการพลเรือนสามัญdเคยเปนปลัดอำเภอปงdจังหวัด
พะเยาdจากการทำงานดังกลาวทำใหไดรบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณdคือ ชัน้ ตริตราภรณชา งเผือกd(ต.ช.)
และชั้นทวีติยาภรณมงกุฎไทยd(ท.ม)dไดสงเสริมและสนันกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยดวยดี
เสมอมาdเชนdเปนอาจารยพิเศษdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตพะเยา
ปd๒๕๔๐ -dปจจุบนั d
นับไดวาdนายสมศักดิ์dวุฒิสารวัฒนาdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควร
แกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแก
อนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายยงยุทธdวุฒิศิริศาสตร
สำเร็จการศึกษาdชัน้ มัธยมศึกษาปที่d๖d
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันดำรง
ตำแหนงเปนผจู ดั การหางหนุ สวนจำกัดdศิรโิ รจนdเอนเทอรไพรสdจังหวัดแพรdผจู ดั การหางหนุ สวน
จำกัดdยนตศลิ ปdจังหวัดแพรdและเปนทีป่ รึกษากิตติมศักดิน์ ายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพรdทาน
ดำรงชีวติ อยใู นคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธ
ศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปนผปู ระกอบดวยเมตตา
กายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่
และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและ
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ชีวติ การทำงานdนอกจากนี้dยังมีผลงานดานการสงเสริมสุขภาพใหกบั เยาวชนdเชนdเปนผคู วบคุม
ทีมฟุตบอลเยาวชนจังหวัดแพรdเปนผูจัดการทีมฟุตบอลภาคประชาชนdจังหวัดแพรdสนับสนุน
กิจกรรมและโครงการdของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัยdวิทยาเขตแพรที่จัดขึ้นมา
ตลอดdคือdโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานdโครงการคายคุณธรรมพุทธบุตรdโครงการบริจาค
จัดซื้อที่ดินdโครงการผาปาสามัคคี โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ
ทีจ่ ดั ขึน้ dและยังบริจาคปจจัยซือ้ หนังสือเขาหองสมุดวิทยาเขตแพรdบริจาคปจจัยซือ้ อุปกรณใชสำนัก
งานวิทยาเขตแพรdบริจาคซื้อที่ดินdบริจาคซื้อเตนทเพื่อใชในกิจกรรมตางdๆdของมหาวิทยาลัย
บริจาคซื้อบุษบกงานเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติdร.๙dสรางที่จอดรถบุคลากรวิทยาเขตแพร
บริจาคกองทุนมูลนิธมิ หาจุฬาวิทยาเขตแพรdบริจาคสรางหอคำหลวงdเฉลิมพระเกียรติdร.๙dบริจาค
ทุนการศึกษานิสติ วิทยาเขตแพรdและเปนเจาภาพอุปถัมภการจัดกิจกรรมตางdๆdของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตแพรdดวยดีเสมอมา
นับไดวาdนายยงยุทธdวุฒิศิริศาสตรdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควร
แกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติเปนเอกฉันทให
มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศคุณความดีใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแก
อนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายทิม วันศรี
สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลน้ำออมdหมทู dี่ ๑๖d
เปนผมู คี วามรdู ความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdบำเพ็ญประโยชนตอ สังคมใน
ทุกดานdมีความจงรักภักดีตอ ชาติdศาสนาdพระมหากษัตริยdมีความเลือ่ มใสการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยdเปนบุคคลที่มีความเสียสละdมีน้ำใจdรักครอบครัวdรักญาติมิตรบริวารdเปนผูที่
ประพฤติปฏิบตั อิ ยใู นศีลธรรมอันดีdจนเปนทีย่ อมรับของทุกคนdเปนบุคคลทีม่ คี วามขยันหมัน่ เพียรdมี
ความอดทนในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักความถูกตองdความซือ่ สัตยdและสุจริตเปนบรรทัดฐานdมี
ความเปนผูนำที่ดีไมวาจะในฐานะผูนำชุมชนหรือผูนำครอบครัวdเริ่มเขามารับใชประชาชนอยาง
เต็มทีใ่ นฐานะสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลน้ำออมdหมทู ี่d๑๖dตำบลน้ำออม อำเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษdโดยมีอุดมการณและแนวคิดที่จะพัฒนาหมูบานใหมีความเจริญกาวหนาเทาทัน
หมบู า นอืน่ ๆdและยังสงเสริมและรวมพัฒนาในดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนdดาน
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การสงเสริมการศึกษาdไดใหการสนับสนุนในทุกๆdกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยตลอดและสงเสริม
ใหลกู ๆdไดเรียนจนจบปริญญาตรีทกุ คนdและใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในทุกเรือ่ งทีโ่ รงเรียน
ขอความอนุเคราะหdแจกของขวัญเด็กนักเรียนในวาระตางๆdดานการสงเสริมศาสนาdไดเขาวัดฟง
ธรรมใหความอุปถัมถพระภิกษุและกิจกรรมของวัดมาโดยตลอดdรวมกิจกรรมทุกอยางทีว่ ดั และชุมชน
จัดขึ้นdดานการสงเสริมวัฒนธรรมของชุมชนdใหความรวมมือสนับสนุนและสงเสริมประเพณี
ตางๆdของชุมชนdเชนประเพณีเซนโดนตาdประเพณีแหคัมภีรd ประเพณีวันสงกรานตสรงน้ำพระ
ประเพณีเขาพรรษาdประเพณีออกพรรษาdประเพณีขนึ้ ปใหมdประเพณีกองเจดียข า วเปลือก ประเพณี
งานประจำปหมบู า นdประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประเพณีลอยกระทง โดยเสียสละทัง้ กำลังแรงกาย
แรงใจdและทรัพยสนิ ของตนเองเพือ่ ใหงานลุลว งไปดวยดีdไดสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตอุบลราชธานีอยางสม่ำเสมอตลอดมาdเชนdไดเขารวมงานบุญ
คลายวันสถาปนาวิทยาเขตอุบลราชธานีdทุกปdไดเปนเจาภาพโรงทานdทุกกิจกรรมตามทีว่ ทิ ยาเขต
อุบลราชธานีจดั dไดรว มบริจาคปจจัยสมทบทุนเพือ่ การศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอนdโดยสง
บุตรธิดาศึกษาในวิทยาเขตอุบลราชธานีจนจบทุกคน พร อ มทั้ ง ส ง เสริ ม กิ จ กรรมต า งๆdของ
มหาวิทยาลัยทัง้ สวนกลางและวิทยาเขตดวยดีเสมอมา
นับไดวาdนายทิมdวันศรีdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคมdประเทศชาติ
พระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการยกยอง
เชิดชูเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

dนายบุญทรัพยdกองคำ
สำเร็จการศึกษาdปริญญาตรีdครุศาสตรบัณฑิตdสาขาวิชาเกษตรศาสตร
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdอุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdดำรงชีวติ อยใู น
คุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตาม
หลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตา
กายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่
และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและ
ชีวิตการทำงานdปจจุบันดำรงตำแหนงประธานระดับตำบลและรองประธานระดับอำเภอเมือง
อุบลdอาสาสมัครเกษตรหมบู า นdจังหวัดอุบลราชธานีdโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร
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หมบู า นdจังหวัดอุบลราชธานีdปงบประมาณd๒๕๕๔dระยะเวลาดำรงตำแหนง ๔ ป มีประสบการณ
และผลงานมากdสรุปไดดงั นีd้ เชนdดานเกีย่ วกับสังคมในชุมชนบานสมัครเปนบัณฑิตอาสากองทุนเงิน
ลานประจำหมบู า นหนองทามdตำบลกระโสบdอำเภอเมืองdจังหวัดอุบลราชธานี และไดเลือกเปน
ประธานประจำตำบลกระโสบdงานดานประชาสัมพันธdเปนดีเจลูกทงุ ยามแลงdในนามปากกาdหนมุ
ดงบัง้ ไฟในงานการเกษตรdคลืน่ d๑๐๓.๕dMydเปนวิทยากรประจำหมบู า น เรือ่ งการตอนกิง่ ใบตอยอด
ติดตาdทำปยุ หมักdไดเปนผปู ระสานงานในการขอบริจาคทีด่ นิ ทำถนนเขาวิทยาเขตอุบลราชธานีdเพือ่
ตัดถนนรอบบริเวณมหาวิทยาลัยและบุกเบิกบริเวณสถานทีก่ อ สรางอาคารเรียนและสำนักงานdเปน
ผเู ชือ่ มโยงประสานงานระหวางหมบู า นผนู ำชุมชนระดับตำบลและอบต. โดยประชาสัมพันธdเมือ่ มี
กิจกรรมของวิทยาเขตอุบลราชธานีdเชนdงานปฏิบตั ธิ รรมของทุกปdรวมทัง้ งานวันครบรอบd๒๕dป
การสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdและสนับสนุนกิจกรรมงานของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตอุบลราชธานีดว ยดีเสมอมา
นับไดวา dนายบุญทรัพยdกองคำdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
dใหไวdณdวันอาทิตยที่d๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายอุดมdลอทวีรักษ
สำเร็จการศึกษาdมัธยมศึกษาตอนปลายd(ม.๖)
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันเปน
ประธานกรรมการหางหนุ สวนจำกัดอุดมคอนกรีตนานdเจาของกิจการหองเย็นโชคอุดมนานdไดดำรง
ชีวติ อยใู นคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
และตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบานเมืองdมี ศ รั ท ธาและยึ ด มั่ น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวย
เมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่นและมีความสัมพันธอันดีกับผูอื่นdประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมทั้งในดานชีวิต
สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประสบการณการทำงานdเชนdดานสังคมdเปนกรรมการสรางศูนย
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ราชการจังหวัดนานdโดยบริจาคที่ดินจำนวนd๑๔๔dไรdเพื่อสรางศูนยราชการจังหวัดนานdเปน
กรรมการอุปถัมภการสรางตึกใหมโรงพยาบาลนานdเปนกรรมการสรางศาลาและเชิงตะกอนสุสาน
บานไชยสถานdอำเภอเมืองนานdจังหวัดนานdเปนกรรมการสรางถนนเสนทางดานหลังdร.พ.ช. นาน
และชลประทานนานdดานพระพุทธศาสนาdเปนกรรมการบูรณะอุโบสถวัดนาหนุนdอำเภอ
เชียงกลางdจังหวัดนานdเปนกรรมการสรางเสาอุโบสถวัดสบกอนdอำเภอเชียงกลางdจังหวัดนาน
เปนกรรมการซือ้ ทีด่ นิ สรางสำนักปฏิบตั ธิ รรมบานกอดdอำเภอเวียงสาdจังหวัดนานdเปนกรรมการ
สร า งหอระฆั ง วั ด เจดี ยd อำเภอเมื อ งน า นdจั ง หวั ด น า นdโดยบริ จ าคเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ
๕๐๐,๐๐๐dบาทd(หาแสนบาทถวน)dไดสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดี
เสมอมาdเชนdเปนกรรมการอุปถัมภและพัฒนาวิทยาลัยสงฆนครนานdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยdเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯdสยามบรมราชกุมารีdบริจาคเงิน
สนับสนุนการสรางหองน้ำวิทยาลัยสงฆนครนานdและสนับสนุนใหพระภิกษุสามเณรตลอดถึง
ประชาชนเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยสงฆนครนานdเปนประจำ
นับไดวา dนายอุดมdลอทวีรกั ษdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติ
เปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายสุภศักดิd์ กฤษณามระ
สำเร็จการศึกษาdปริญญาตรีd(เกียรตินยิ ม)dดานวิศวกรรมเคมีdประเทศอังกฤษ
ปริญญาโทดานการบริหารธุรกิจdประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันดำรง
ตำแหนงเปนกรรมการผูจัดการบริษัทดีลอยทdทูชdโธมัทสุdไชยยศdจำกัดdทานมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษในดานการกำหนดนโยบายและกลยุทธdการควบคุมดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาลของ
องคกรdการควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ในดานการจัดการdการบริการลูกคาdตลอดจนการ
วางแผนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานdมีประสบการณการทำงานdเชนdประสบการณดานที่
ปรึกษากวาd๒๐dปdในดานการปฏิบตั งิ านและการจัดโครงสรางองคกรใหกบั หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนทัง้ ในประเทศและตางประเทศdเปนผบู รรยายพิเศษในโครงการปริญญาโทสาขาการบริหาร
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ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยdมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรdรวมถึงสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทยdเปนกรรมการกลัน่ กรองขอเสนอการเปลีย่ นแปลงเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน
การบริการภาครัฐdสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการdเปนผูอุปถัมภบำรุงบริจาคเงิน
บูรณปฏิสังขรณเสนาสนะในวัดตางๆdเชนdวัดสุทธิวรารามdวัดราชผาติการามdเปนประจำdได
สงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdเปนผอู ปุ ถัมภมหาวิทยาลัยใน
กิจกรรมตางๆdที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นdบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาแกภิกษุสามเณรที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเฉพาะบุคลากรในสวนหอสมุดกลางdสำนักหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศdบริจาคเงินบูรณะโตะเกาอีใ้ นหอสมุดกลางdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยทีเ่ สียหายหลังน้ำทวมdปdพ.ศ.d๒๕๕๔dรวมทัง้ เชิญชวนครอบครัวและญาติมติ รรวมบริจาค
เงินสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยอยางตอเนือ่ ง
นับไดวาdนายสุภศักดิ์dกฤษณามระdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏ
ไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

dนางฉวีวรรณdสวนชวย
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdอุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdทานดำรงชีวติ
อยใู นคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและ
ตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตา
กายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่
และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและ
ชีวติ การทำงานdทานเปนผขู วนขวายในการกุศลโดยรวมบริจาคเงินบำรุงวัดในพระพุทธศาสนาdเชน
บริจาคเงินบำรุงวัดชมโพธยารามdอำเภอเมืองdจังหวัดฉะเชิงเทราdตลอดถึงอุปถัมภบำรุงบูรณ
ปฏิสงั ขรณเสนาสนะแกวดั ตางๆdเปนประจำdไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย
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ดวยดีเสมอมาdเชนdบริจาคที่ดินใหแกวิทยาลัยสงฆพุทธโสธรdจำนวนd๑๕dไรdสรางกุฎdี กำแพง
แทงกน้ำdเครือ่ งอุปโภคdใหแกศนู ยปฏิบตั ธิ รรมของวิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธรdถวายทุนการศึกษาใหกบั
นิสติ ของวิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธรdเปนเจาภาพถวายภัตตาหารในโครงการปฏิบตั ธิ รรมประจำปของ
วิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธรdบริจาคเงินซอมแซมอุปกรณการศึกษาและสนับสนุนกิจการของวิทยาลัยสงฆ
พุทธโสธรเปนประจำ
นับไดวา dนางฉวีวรรณdสวนชวยdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปน
อเนกประการdควรแกการยองเชิดชูเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล
เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายเดชาวุฐdธีรภัทรไพศาล
สำเร็จการศึกษาdมัธยมศึกษาปที่ ๖

เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdอุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdปจจุบนั เปนเจา
ของกิจไพศาลคาไมdมีความเชีย่ วชาญพิเศษดานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย-จีนdมีประสบการณการ
ทำงานมากมายdเชนdเปนประธานมูลนิธสิ วางศรัทธาธรรมสถานกุศลธรรมมูลนิธdิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปนประธานศาลเจาพอหลักเมืองฉะเชิงเทราdเปนประธานโรงเจ-ศาลเจาdเปนอุปนายกสมาคม
ชาวฉะเชิงเทราdเปนกรรมการมูลนิธิทองประทานdเปนกรรมการสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน
ฉะเชิงเทราdเปนกรรมการที่ปรึกษาเหลากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราdเปนกรรมการที่ปรึกษาโรง
พยาบาลพุทธโสธรdเปนกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดโสธรวรารามdเปนกรรมการ
สมัชชาชาวพุทธจังหวัดฉะเชิงเทราdเปนทีป่ รึกษาสาขาสมาคมสภาผสู งู อายุจงั หวัดฉะเชิงเทราdเปน
ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองและสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราdเปนกรรมการสมาคม
พุทธมามกะการกุศลแหงประเทศไทยdเปนประธานมอบทุนการศึกษาทีม่ ลู นิธสิ วางศรัทธาธรรมสถาน
และที่ศาลเจาพอหลักเมืองฉะเชิงเทราdเปนประธานศูนยรับบริจาคชวยเหลือผูประสพอุทกภัยใน
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จังหวัดฉะเชิงเทราและตางจังหวัดdเปนไวยาวัจกรวัดปตลุ าธิราชรังสฤษฎิd์ (พระอารามหลวง)dเปน
กรรมการวัดอุทกเขปสีมารามdจังหวัดชลบุรีdเปนกรรมการวัดอุภยั ภาติการามdจังหวัดฉะเชิงเทรา
เปนที่ปรึกษาวัดจีนประชาสโมสรdจังหวัดฉะเชิงเทราdเปนที่ปรึกษาวัดสมานรัตนารามdจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เปนประธานจัดซือ้ ทีด่ นิ กอสรางเทวสถานรัว้ เยียงไทdเฉลิมพระเกียรติd๘๔dพรรษา มูลนิธิ
สวางศรัทธาธรรมสถานdเปนประธานจัดสรางพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสตั วdในมูลนิธสิ วางศรัทธา
ธรรมสถานdเปนประธานจัดสรางพระศรีอริยเมตไตรยองคจำลองdถวายสมเด็จพระสังฆราชdครบ
๑๐๐dพระชันษาdเปนประธานจัดสรางหลวงปูไตฮงกงของมูลนิธิสวางศรัทธาธรรมสถานdเปน
ประธานจัดสรางพระศรีอริยเมตไตรยองคใหญที่สุดในโลกdในมูลนิธิสวางศรัทธาธรรมสถานdเปน
คณะกรรมการกอสรางพระพิฆเนศองคยนื ใหญทสี่ ดุ ในโลกdเปนประธานจัดสรางหลวงพอโสธรจำลอง
ถวายวัดขะแมดdจังหวัดเชียงใหมdเปนประธานหลอพระประธานและระฆังถวายวัดเกาะแกว
เวฬุวนั dอำเภอราชสาสนdจังหวัดฉะเชิงเทราdเปนประธานจัดงานประจำปในวาระตางๆdของศาล
เจาพอหลักเมืองฉะเชิงเทราdเปนประธานจัดงานประจำปของมูลนิธสิ วางศรัทธาธรรมสถานdเปน
ประธานบูรณปฏิสงั ขรณเจดียพ ทุ ธคยาเจดียต รัสรูdณdวัดชมโพธยารามdเปนประธานทอดกฐิน ณ
วัดแหลมใตdวัดพนมพนาวาสdประจำทุกปdเปนประธานจัดหาเครือ่ งอุปโภคบริโภคถวายวัดตางๆdที่
ถูกน้ำทวมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราdจัดพิมพหนังสือสวดมนตdปฏิทินdหนังสือธรรมะdจัดทำซีดี
เผยแผธรรมะและความรแู จกในโอกาสตางๆdดวยคุณงามความดีดงั กลาวมาdทำใหไดรบั เกียรติคณ
ุ
มากมายdเชนdไดรบั โลสมาคมมูลนิธดิ เี ดนของกระทรวงวัฒนธรรมdพ.ศ.d๒๕๕๓dไดรบั พระราชทาน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์dสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนdมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทรdจังหวัดฉะเชิงเทราdพ.ศ.d๒๕๕๖dไดรบั พระราชทานเสาเสมาธรรมจักรผทู ำคุณประโยชน
ตอพระพุทธศาสนาdประเภทสงเคราะหประชาชนและสงเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาdสาขาสงเคราะหประชาชนและชุมชนdไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงานของ
มหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdเปนเจาภาพอุปถัมภภัตตาหารdน้ำปานะdในโครงการปฏิบัติ
วิปสสนากัมมัฏฐานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาลัยสงฆ
พุทธโสธรdและถวายทุนการศึกษาแกนสิ ติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาลัยสงฆ
พุทธโสธรdเปนประจำ
นับไดวาdนายเดชาวุฐdธีรภัทรไพศาลdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยdเพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏ
ไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายกูเกียรติdกิ่งเกษม
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันเปน
กรรมการศูนยกลางผปู กครองนักเรียนdโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยdดำรงชีวติ อยใู นคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอน
ทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธา
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปน
ผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับ
ความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้
ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประสบการณการทำงานdเชนdเปนชางซอมบำรุงประจำ
บริษัทdนครินทรdจำกัดdกรุงเทพมหานครdเปนหัวหนาฝายปฏิคมศูนยกลางผูปกครองนักเรียน
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โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdดวยคุณงามความดี
ดังกลาวมาdทำใหไดรบั เกียรติบตั รประเภทชวยเหลือกิจกรรมดีเดนdประจำปd๒๕๕๐dไดสง เสริมและ
สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdชวยกิจกรรมศูนยกลางผปู กครองนักเรียน
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdตัง้ แตปd พ.ศ.d๒๕๔๔
จนถึงปจจุบนั dเปนกรรมการแผนกสวัสดิการdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdในงานพิธี
ประสาทปริญญาบัตรdงานวิสาขบูชาโลกdและงานบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมะdบริการเรือ่ ง
อาหารแกภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปในชวงน้ำทวมdปdพ.ศ.d๒๕๕๔dที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยdวัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิd์ กรุงเทพมหานครdและพระนครศรีอยุธยาdตลอด
ถึงชวยงานซอมสรางดัดแปลงแกไขและเพิม่ เติมสิง่ อำนวยความสะดวกในกิจกรรมตางๆdเปนประจำ
นับไดวา dนายกเู กียรติdกิง่ เกษมdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปน
อเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึง
มีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล
เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายวีรวัฒนdอนุชิตไพลิน
สำเร็จการศึกษาdมัธยมศึกษาdโรงเรียนปทุมคงคา
ระดับอาชีวะdโรงเรียนธุรกิจบัณฑิตพาณิชยการ
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันดำรง
ตำแหนงหัวหนาฝายธุรการdมูลนิธิรวมกตัญูdดำรงชีวิตอยูในคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทาง
ที่ถูกตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและ
ประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รง
เปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปน
แบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประสบการณการทำงานมากมาย
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เชนdเปนอาสากูภัยในเหตุการณรถกาซระเบิดบนถนนเพชรบุรีdกรุงเทพมหานครdเหตุการณ
เครือ่ งบินสายการบินเลาดาแอรตกdจังหวัดสุพรรณบุรdี เหตุการณโรงแรมรอยัลพลาซาถลมdจังหวัด
นครราชสีมาdเหตุการณโรงงานตุกตาเคเดอรdจังหวัดนครปฐมdเหตุการณไฟไหมซานติกาผับ
เหตุการณโคลนถลมน้ำกอdจังหวัดเพชรบูรณdเหตุการณโคลนถลมอำเภอลับแลdจังหวัดอุตรดิตถ
เหตุการณสึนามิdในเขตd๗dจังหวัดภาคใตdตลอดถึงภัยพิบัติมหาอุทกภัยทั้งภาคกลางและภาค
ใตdรวมกับมูลนิธริ ว มกตัญูสรางอาคารเรียนพรอมมอบอุปกรณการเรียนdอุปกรณกฬี าใหสถานทีท่ ี่
ยังขาดแคลนและหางไกลความเจริญdมอบเครือ่ งอุปโภคบริโภคเพือ่ ชวยเหลือผปู ระสบภัยทัง้ วาตภัย
อัคคีภัยdอุทกภัย และภัยพิบัติอื่นๆdจากคุณความดีเปนที่ประจักษดังกลาวมาdทำใหไดรับเข็ม
เกียรติคณ
ุ ชวยเหลือผปู ระสบภัยสึนามิdอีกทัง้ ยังไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย
ดวยดีเสมอมาdเชนdรวมงานกับมูลนิธริ ว มกตัญูบริการอาหารและน้ำดืม่ แกประชาชนทัว่ ไปในวัน
สำคัญทางพุทธศาสนาและในกิจกรรมตางๆdทีม่ หาวิทยาลัยดำเนินการdตลอดถึงชวยเหลือบุคลากร
มหาวิทยาลัยและผปู ระสบภัยน้ำทวมซึง่ มาพักพิงทีม่ หาวิทยาลัยเมือ่ คราวน้ำทวมใหญdปdพ.ศ.d๒๕๕๔d
นับไดวาdนายวีรวัฒนdอนุชิตไพลินdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควร
แกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติเปนเอกฉันทให
มอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแก
อนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายอธิวัฒนdสนิทวงศdณdอยุธยา
สำเร็จการศึกษาdระดับอาชีวะd(ถายภาพและภาพยนตร)
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันดำรง
ตำแหนงdรองหัวหนาอาสาสมัครมูลนิธิรวมกตัญูdทานดำรงชีวิตอยูในคุณธรรมdจริยธรรมและ
แนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรม
และประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตา
มโนกรรมdมีความเอื้อเฟอเผื่อแผdยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและมีความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมdทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประสบการณ
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การทำงานมากdเชนdเปนอาสาสมัครฝายประชาสัมพันธดาราdเปนหัวหนาอาสาสมัครเขตภูธรdเปน
กรรมการอาสาสมัครเขตdบก.น.เหนือdเปนอาสากภู ยั ในเหตุการณตา งdๆdเชนdเหตุการณเครือ่ งบิน
สายการบินเลาดาแอรตกdจังหวัดสุพรรณบุรีdเหตุการณโรงแรมรอยัลพลาซาถลมdจังหวัดนคร
ราชสีมาdเหตุการณโรงงานตกุ ตาเคเดอรdจังหวัดนครปฐมdเหตุการณไฟไหมซานติกา ผับ เหตุการณ
โคลนถล ม น้ำ ก อ dจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ d เหตุ ก ารณ โ คลนถล ม อำเภอลั บ แลdจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ
เหตุการณสึนามิdในเขตd๗dจังหวัดภาคใตdตลอดถึงภัยพิบัติมหาอุทกภัยทั้งภาคกลางและภาคใต
รวมกับมูลนิธริ ว มกตัญูสรางอาคารเรียนdพรอมมอบอุปกรณการเรียนdอุปกรณกฬี าใหสถานทีท่ ยี่ งั
ขาดแคลนและหางไกลความเจริญdมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยdทั้ ง
วาตภัยdอัคคีภัยdอุทกภัยdและภัยพิบัติอื่นๆdจากคุณงามความดีและคุณูประการที่ไดทำไวเปน
ุ อาสาสมัครดีเดนแหงชาติประจำปd๒๕๕๔
อเนกประการดังกลาวมาdทำใหไดรบั โลประกาศเกียรติคณ
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยdอีกทัง้ ยังไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงาน
ของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdรวมงานกับมูลนิธิรวมกตัญูบริการอาหารและน้ำดื่มแก
ประชาชนทัว่ ไปในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและในกิจกรรมตางๆdทีม่ หาวิทยาลัยดำเนินการdตลอด
ถึงชวยเหลือบุคลากรมหาวิทยาลัยและผปู ระสบภัยน้ำทวมซึง่ มาพักพิงทีม่ หาวิทยาลัยเมือ่ คราวน้ำทวม
ใหญ ปdพ.ศ.d๒๕๕๔
นับไดวา dนายอธิวฒ
ั นdสนิทวงศdณdอยุธยาdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแก
สังคมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติ
เปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายฝนดีdจรรยาธนากร
สำเร็จการศึกษาdนิเทศศาสตรบัณฑิตd(โฆษณาประชาสัมพันธ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันเปน
อาสาสมัครดาราประชาสัมพันธมลู นิธริ ว มกตัญูdดำรงชีวติ อยใู นคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทาง
ที่ถูกตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและ
ประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รง
เปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตา
มโนกรรมdมีความเอื้อเฟอเผื่อแผdยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและมีความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประสบการณเปน
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อาสากภู ยั ในเหตุการณตา ง ๆdเชนdเหตุการณไฟไหมซานติกา ผับdเหตุการณโคลนถลมน้ำกอdจังหวัด
เพชรบูรณdเหตุการณโคลนถลมอำเภอลับแลdจังหวัดอุตรดิตถdเหตุการณสนึ ามิdในเขตd๗dจังหวัด
ภาคใตdตลอดถึงภัยพิบตั มิ หาอุทกภัยทัง้ ภาคกลางและภาคใตdรวมกับมูลนิธริ ว มกตัญูสรางอาคาร
เรียนพรอมมอบอุปกรณการเรียนอุปกรณกฬี าใหสถานทีท่ ยี่ งั ขาดแคลนและหางไกลความเจริญdมอบ
เครือ่ งอุปโภคบริโภคเพือ่ ชวยเหลือผปู ระสบภัยทัง้ วาตภัยdอัคคีภยั dอุทกภัยdและภัยพิบตั อิ นื่ ๆdดวย
คุณธรรมจริยธรรมสวนตนและคุณปู การทีไ่ ดทำไวเปนอเนกประการดังกลาวมาdทำใหไดรบั โลประกาศ
เกียรติคุณอาสาสมัครดีเดนแหงชาติประจำปd๒๕๕๕dจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย รางวัลผทู ำคุณประโยชนแกกองทัพเรือเหรียญพิทกั ษนาวีdและเหรียญสดุดdี กองอาสารักษา
ดินแดนdกระทรวงมหาดไทยdอีกทัง้ ยังไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดี
เสมอมาdเชนdรวมงานกับมูลนิธริ ว มกตัญูบริการอาหารและน้ำดืม่ แกประชาชนทัว่ ไปในวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนาและในกิจกรรมตางๆdที่มหาวิทยาลัยดำเนินการdตลอดถึงชวยเหลือบุคลากร
มหาวิทยาลัยและผปู ระสบภัยน้ำทวมซึง่ มาพักพิงทีม่ หาวิทยาลัยเมือ่ คราวน้ำทวมใหญdปdพ.ศ.d๒๕๕๔d
นับไดวา dนายฝนดีdจรรยาธนากรdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายฝนเดนdจรรยาธนากร
สำเร็จการศึกษาdนิเทศศาสตรบัณฑิตd(โฆษณาประชาสัมพันธ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันเปน
อาสาสมัครดาราประชาสัมพันธมูลนิธิรวมกตัญูdทานดำรงชีวิตอยูในคุณธรรมdจริยธรรมและ
แนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรม
และประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตา
มโนกรรมdมีความเอื้อเฟอเผื่อแผdยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและมีความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
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ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประสบการณเปน
อาสากภู ยั ในเหตุการณตา งdๆdเชนdเหตุการณไฟไหมซานติกา ผับdเหตุการณโคลนถลมน้ำกอdจังหวัด
เพชรบูรณdเหตุการณโคลนถลมอำเภอลับแลdจังหวัดอุตรดิตถdเหตุการณสนึ ามิdในเขตd๗dจังหวัด
ภาคใตdตลอดถึงภัยพิบตั มิ หาอุทกภัยทัง้ ภาคกลางและภาคใตdรวมกับมูลนิธริ ว มกตัญูสรางอาคาร
เรียนพรอมมอบอุปกรณการเรียนdอุปกรณกฬี าใหสถานทีท่ ยี่ งั ขาดแคลนและหางไกลความเจริญdมอบ
เครือ่ งอุปโภคบริโภคเพือ่ ชวยเหลือผปู ระสบภัยทัง้ วาตภัยdอัคคีภยั dอุทกภัยdและภัยพิบตั อิ นื่ ๆdดวย
คุณธรรมจริยธรรมสวนตนและคุณปู การทีไ่ ดทำไวเปนอเนกประการดังกลาวมาdทำใหไดรบั โลประกาศ
เกียรติคณ
ุ อาสาสมัครดีเดนแหงชาติประจำปd๒๕๕๕dจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย รางวัลผทู ำคุณประโยชนแกประเทศชาติเครือ่ งหมายสหัทยานาวีdกองทัพเรือdและเหรียญสดุดี
กองอาสารักษาดินแดนdกระทรวงมหาดไทยdอีกทั้งยังไดสงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของ
มหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdรวมงานกับมูลนิธริ ว มกตัญูบริการอาหารและน้ำดืม่ แกประชาชน
ทัว่ ไปในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและในกิจกรรมตางๆdทีม่ หาวิทยาลัยดำเนินการdตลอดถึงชวยเหลือ
บุคลากรมหาวิทยาลัยและผูประสบภัยน้ำทวมซึ่งมาพักพิงที่มหาวิทยาลัยเมื่อคราวน้ำทวมใหญ
ปdพ.ศ.d๒๕๕๔d
นับไดวาdนายฝนเดนdจรรยาธนากรdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควร
แกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแก
อนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสาวสายธารdนิยมการณ
สำเร็จการศึกษาdระดับอาชีวะ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันเปน
อาสาสมัครกชู พี ฝายดาราประชาสัมพันธdมูลนิธริ ว มกตัญูdมีความเชีย่ วชาญพิเศษในดานการกชู พี
พืน้ ฐานd(EMT-B)dดำรงชีวติ อยใู นคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลัก
คำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง
มีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปน
ผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับ
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ความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ใน
ดานชีวิตสวนตัวและชีวิตการทำงานdมีประสบการณเปนอาสากูภัยในเหตุการณตางdๆdเชน
เหตุการณไฟไหมซานติกาผับdเหตุการณโคลนถลมน้ำกอdจังหวัดเพชรบูรณdเหตุการณโคลนถลม
อำเภอลับแลdจังหวัดอุตรดิตถdเหตุการณสึนามิdในเขตd๗dจังหวัดภาคใตdตลอดถึงภัยพิบัติ
มหาอุทกภัยทัง้ ภาคกลางและภาคใตdรวมกับมูลนิธริ ว มกตัญูสรางอาคารเรียนพรอมมอบอุปกรณ
การเรียนdอุปกรณกฬี าใหสถานทีท่ ยี่ งั ขาดแคลนและหางไกลความเจริญdมอบเครือ่ งอุปโภคบริโภค
เพือ่ ชวยเหลือผปู ระสบภัยทัง้ วาตภัยdอัคคีภยั dอุทกภัยdและภัยพิบตั อิ นื่ ๆdดวยคุณธรรมจริยธรรม
ุ รางวัล
สวนตนและคุณปู การทีไ่ ดทำไวเปนอเนกประการดังกลาวมาdทำใหไดรบั โลประกาศเกียรติคณ
แหงความเมตตาธรรมdโดยสภาศิลปนสงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทยdอีกทัง้ ยังไดสง เสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdรวมงานกับมูลนิธริ ว มกตัญูบริการ
อาหารและน้ำดืม่ แกประชาชนทัว่ ไปในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและในกิจกรรมตางๆdทีม่ หาวิทยาลัย
ดำเนิ น การdตลอดถึ ง ช ว ยเหลื อ บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย และผู ป ระสบภั ย น้ำ ท ว มซึ่ ง มาพั ก พิ ง ที่
มหาวิทยาลัยเมือ่ คราวน้ำทวมใหญdปdพ.ศ.d๒๕๕๔
นับไดวาdนางสาวสายธารdนิยมการณdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควร
แกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแก
อนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสาวปยะนันทdสุวรรณนภาศรี
สำเร็จการศึกษาdปริญญาตรีdบริหารธุรกิจd(การเงิน),dมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโทdMSCd(การเงิน),dUniversitydofdNewdHaven,dUSA
ปริญญาโทdMBAd(การตลาด),dUniversitydofdNewdHaven,dUSA
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันเปน
กรรมการบริษทั dยูเนีย่ นdปโตรเคมีคอลdจำกัดd(มหาชน)dและกรรมการบริษทั dยูเนีย่ นdอินทราโก
จำกัดd(มหาชน)dทานดำรงชีวติ อยใู นคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลัก
คำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมี
ศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปน
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ผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับ
ความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ใน
ดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประสบการณการทำงานมากdเชนเปนผจู ดั การฝายบัญชีและ
การเงินdบริษัทdยูเนี่ยนdปโตรเคมีคอลdจำกัดd(มหาชน)dเปนกรรมการบริษัทdยูเคมdเอทานอล
แอนด dเอสเตอรdจำกั ด dเป น กรรมการบริ ษั ทdไลอ อ นdเอเชีย dจำกั ดdเป น ผู ช ว ยกรรมการ
ผจู ดั การบริษทั dยูเนีย่ นdปโตรเคมีคอลdจำกัดd(มหาชน)dทานไดบริจาคทรัพยและบำเพ็ญสาธารณ
ประโยชนมากdเชนdไดรว มกับคุณแมกาญจนาdสุวรรณนภาศรีdถวายการอุปภัมภวดั ปาศรีคณ
ุ าราม
ตำบลบานจิตdอำเภอกูแกวdจังหวัดอุดรธานีdวัดปากน้ำภาษีเจริญdวัดประยุรวงศาวาสdวั ด
พิชยญาติการามdกรุงเทพมหานครdวัดธรรมานุภาพdจังหวัดแพรdวัดสังฆานุภาพdจังหวัดกำแพงเพชร
ตลอดถึงใหการอุปถัมภในกิจกรรมของพุทธมณฑลdจังหวัดนครปฐมdไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการ
งานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเช นdเปนเจาภาพอุปถัมภกระเปาในงานวิสาขบูชาโลก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนเจาภาพอุปถัมภยา มdผาไตรdถวายแกพทุ ธศาสตร
บัณฑิตdพุทธศาสตรมหาบัณฑิตdและพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตdในพิธปี ระสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdตลอดถึงอุปถัมภในกิจกรรมตางๆdทีม่ หาวิทยาลัยดำเนินการเปนประจำ
นับไดวาdนางสาวปยะนันทdสุวรรณนภาศรีdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแก
สังคมdประเทศชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติ
เปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางสุณีรักษdสุขถาวรากร

สำเร็จการศึกษาdMasterdofdSciencedindEconomics,
CaldPolytechnicdUniversity,dUSA
BusinessdofdSciencedindInternationaldBusiness,
MinordindMarketing,dSummadCumdLaude,dPresident’sdHonors,
CaldPolytechnicdUniversity,dUSA
AA,dASdindBusinessdAdministration,dPresident’sdAdministration
HonorsdanddSocialdSciencedExtraordinarydHonors,d
PasadenadCitydCollege,dUSA
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันเปน
อาจารยพเิ ศษบัณฑิตวิทยาลัยdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdมีความเชีย่ วชาญพิเศษดาน
ภาษาอังกฤษและพระพุทธศาสนาdดำรงชีวิตอยูในคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางที่ถูกตอง
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ชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั
ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขdมีจติ สาธารณะdเปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมี
ความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปน
แบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประสบการณการทำงาน เชน
เปนผจู ดั การฝายการตลาดและการขายdบริษทั dทรีdมาสเตอรสd(ประเทศไทย)dจำกัดdนักวิเคราะห
ประจำสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนdประเทศสหรัฐอเมริกาdอาจารยบรรยายพุทธศาสนา
ภาคภาษาอังกฤษแกโรงเรียนสตรีวิทยาd(EnglishdProgram)dอาจารยบรรยายพุทธศาสนา
ภาคภาษาอังกฤษแกนสิ ติ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdหนวยวิทยบริการ
คณะสังคมศาสตรdวัดใหญอินทารามdจังหวัดชลบุรีdตั้งแตปdพ.ศ.d๒๕๕๒dจนถึงปจจุบันdเปน
วิทยากรใหความรดู า นภาษาอังกฤษแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการdเขา
รวมประชุมชาวพุทธนานาชาติเนือ่ งในวันวิสาขบูชาโลกdณdหอประชุมพุทธมณฑลdและศูนยประชุม
สหประชาชาติdเปนประจำทุกปdไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
เชนdเปนอาจารยพเิ ศษบัณฑิตวิทยาลัยdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนกรรมการ
ออกขอสอบและบรรยายแกนสิ ติ ปริญญาโทdนิสติ ปริญญาเอกdเปนผอู ปุ ถัมภปจ จัยเปนคาพาหนะแก
พระนิสติ dถวายภัตตาหารและน้ำปานะแกพระนิสติ และภิกษุสงฆทมี่ าปฏิบตั ธิ รรมdบริจาคปจจัยสมทบ
ทุนกอสรางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจังหวัดพระนครศรีอยุธยาdบริจาคปจจัยสมทบ
ทุนชวยเหลือผูประสบอุทกภัยที่มาพักdณdศูนยพักพิงdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาdบริจาคปจจัยอุปถัมภผาไตรจีวรแกพุทธศาสตรบัณฑิตdพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตdและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตdในพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเปนประจำ
นับไดวาdนางสุณีรักษdสุขถาวรากรdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแก ก ารย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ คุ ณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏ
ไพศาลdเปนทิฎฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Honorary Insignia
on Mrs. Bounheng Inversin
Language Consultant for the US Department of States, Washington D.C.
The United States of America

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary
Insignia, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya
Province, Thailand.
The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meetings No. 1/2557
on February 26, BE 2557 (CE 2014) had unanimously resolved that :
Whereas Mrs. Bounheng Inversin, sixty-five years of age, was born in 1949. She
received a Baccalaureate (French literature and Philosophy) in 1972. She obtained Bachelor
of Arts (Spanish Literature) in 1995 and Bachelor of Science (Family & Community Studies)
in 1996 and graduated with a Master Degree of Social Work (Non-clinical) in 2002. She is a
fluent speaker of Lao, French, English, Spanish, Thai, and signs passable American Sign
Language (schooled at the Gallaudet University). Mrs. Bounheng Inversin has served as
simultaneous interpreter for Sec. Hilary Clinton and President Barack Obama. She also
receives requests to interpreter for the World Bank, and various federal and private agencies
in the USA. Furthermore she was the Translator and Editor of “Mother’s Beloved” book
written by Outhine Bounyavong (first Lao author published in the USA). Mrs.Bounheng
Inversin is Co–Founder and served as President of the Lao American Women Association
(LAWA) in Washington, D.C. USA. She established LAWA Education Funds for University
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Education for Lao-American High School students in the Washington D.C. area. Under
LAWA Presidency tenure, she sponsored youth conference and women empowerment
workshop. Also she offered monetary assistance for the construction of two school buildings
in Savannakhet Lao PDR. She volunteered at the Library of Congress (Asian Division) for
cataloguing Thai and Lao books. And she served as member of the Board of Directors for
the International Voluntary Services (for Community Development) of Asia Resources
Center (for Peace and Justice), and of the New Comers Service Center (to assist refugees
arriving in their settlement in the USA).
Mrs.Bounheng Inversin was a Guest Lecturer at the George Washington University,
Washington D.C. She was an Instructor for the South East Asia Studies Summer Institute
(SEASSI) at the University of Wisconsin at Madison. She presented papers (unpublished) on
cultural heritage preservation and women in Buddhism at the Lao Studies Conferences.
Mrs. Bounheng Inversin keeps moral and upright conducts. Her social performance,
kindness, compassion, generosity and righteousness win her great respect from the Buddhist
circles all over the world. At present, she has been Language Consultant for the US Department of States, Washington D.C., the United States of America.
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above, Mrs.
Bounheng Inversin is regarded as the Buddhist who produces innumerable welfares and
benefits for her country and the world and she deserved the praise and salutation.
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer an
Honorary Insignia on her.
Given on 18th May BE 2557 (CE 2014)

(Phra Dhammasudhi)
President
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายชวลิตdวิชยสุทธิ์

สำเร็จการศึกษาdนิตศิ าสตรบัณฑิตdมหาวิทยาลัยรามคำแหงd
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตd(พัฒนาสังคม)
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั dิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdปจจุบนั เปนสมาชิก
พรรคเพือ่ ไทยdทานดำรงชีวติ อยใู นคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลัก
คำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมี
ศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปน
ผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่นและมีความสัมพันธอันดีกับผูอื่นdประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคม
ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประสบการณการทำงานdเชนdเปนนายอำเภอทาอุเทน
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จังหวัดนครพนมdนายอำเภอเมืองนครพนมdนายอำเภอเมืองยโสธรdเปนสมาชิกสภาผแู ทนราษฎร
จังหวัดนครพนม ๒ สมัยdดานสังคมdดานการศึกษาและดานศาสนาdเปนผรู ว มกอตัง้ มหาวิทยาลัย
นครพนมdเปนเลขานุการคณะกรรมาธิการพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ มหาวิทยาลัยนครพนมdเปนผรู ว ม
กอตัง้ วิทยาลัยการบินนานาชาติdมหาวิทยาลัยนครพนมdเปนผจู ดั ทำโครงการหมบู า นมิตรภาพไทย
-เวี ย ดนามdที่ บ า นนาจอกdอำเภอเมื อ งนครพนมdจั ง หวั ด นครพนมdอั น นำไปสู ก ารประชุ ม
คณะรัฐมนตรีรว มไทย-เวียดนามdทีจ่ งั หวัดนครพนมdเปนกรรมาธิการงบประมาณdอันนำไปสกู าร
ประสานงานงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียนdหอประชุมdตลอดจนโรงอาหารหลายโรงเรียน
ในจังหวัดนครพนมdเปนผรู ว มผลักดันโครงการจัดตัง้ โรงพยาบาลศูนยอนุภมู ภิ าคอินโดจีนจนสำเร็จ
เปนรูปธรรมdเปนผูรวมผลักดันโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนมจนสำเร็จเปน
รูปธรรม ไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdเปนผสู ง เสริมและ
ประสานงานงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียนรวมdจำนวนเงิ นd๑๒๐dล า นบาทให แ ก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาลัยสงฆนครพนมdและใหการสนับสนุนกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยจัดขึน้ เปนประจำ
นับไดวา dนายชวลิตdวิชยสุทธิ์dเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติ
เปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางเฉียบdคงชาญแพทย
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdอุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdปจจุบนั ประกอบ
สัมมาชีพโดยสุจริตในดานธุรกิจสวนตัวdทานไดบริจาคทรัพยและบำเพ็ญสาธารณประโยชนมากมาย
เชน บริจาคทรัพยสรางแทนพระประธานและพระประธานdณdวัดมวกเหล็กนอกdจังหวัดสระบุรdี เปน
ประธานทอดกฐินสามัคคีdวัดมวกเหล็กในdจังหวัดสระบุรdี ประธานทอดกฐินสามัคคีdวัดมวกเหล็กนอก
จังหวัดสระบุรdี บริจาคทรัพยสรางกำแพงแกวdณdวัดมวกเหล็กนอกdจังหวัดสระบุรdี บริจาคทรัพย
สรางกุฏสิ งฆวดั มวกเหล็กนอกdจังหวัดสระบุรีdเปนประธานทอดกฐินสามัคคีdวัดโสธาราม จังหวัด
รอยเอ็ดdบริจาคทรัพยสรางเสาพระอุโบสถdณdวัดกัลยาณธรรมารามdจังหวัดบุรรี มั ยdบริจาคทรัพย
สรางวิหารหลวงพอดำdวัดมวกเหล็กนอกdจังหวัดสระบุรdี รวมเปนเงินทัง้ สิน้ d๑,๑๖๐,๐๐๐dบาท (หนึง่
ลานหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)dดวยคุณธรรมจริยธรรมสวนตนและคุณูปการที่ไดทำไวเปนอเนก
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ประการดังกลาวมาdทำใหไดรับเกียรติบัตรมากdเชนdเกียรติบัตรอุปถัมภการปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐานนิสติ คณะมนุษยศาสตรdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเกียรติบตั รผมู จี ติ ศรัทธา
แรงกลาในพระพุทธศาสนาโดยใหการสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต
ปริญญาโทdบัณฑิตวิทยาลัยdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเกียรติบตั รผเู สียสละเวลา
ชวยเหลือกิจการพระพุทธศาสนาในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ นdรนุ ทีd่ ๑๔dวัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานครdเกียรติบตั รผสู นับสนุนโครงการปฏิบตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระเจาอยหู วั ทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบd๖๐dปdณdมหาจุฬาอาศรมdมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยdจังหวัดนครราชสีมาdเกียรติบตั รผทู ำคุณประโยชนแกโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนา
กัมมัฏฐานคณะสังคมศาสตรdในฐานะกรรมการคณะสังคมศาสตรdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยdไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdสนับสนุน
ดานสวัสดิการอาหารและเครือ่ งดืม่ ในโครงการฝกอบรมการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานของนิสติ บัณฑิต
วิทยาลัยdนิสติ คณะพุทธศาสตรdคณะครุศาสตรdคณะมนุษยศาสตรdและคณะสังคมศาสตรdตลอดถึง
กิจกรรมตางๆdทีจ่ ดั ขึน้ dณdศูนยปฏิบตั ธิ รรมมหาจุฬาอาศรมdจังหวัดนครราชสีมา บริจาคทรัพยสราง
กลองเพลและฆองdสรางสำนักงานและบริจาคอุปกรณสำนักงานdสรางศาลาสงสอบอารมณdณdมหา
จุฬาอาศรมdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจังหวัดนครราชสีมาdบริจาคทรัพยงานพิธี
วางศิลาฤกษdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริจาคทรัพย
สร า งอาคารd๙๒dป ห ลวงพ อ ป ญ ญานั น ทะdสร า งอาคารหอประชุ ม dมวก.d๔๘dพรรษา
ณdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริจาคทรัพยสรางพระ
ไตรปฎกฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยd
นับไดวาdนางเฉียบdคงชาญแพทยdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยdเพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏ
ไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายสุพจนdเพชราภิรัชต

สำเร็จการศึกษาdปริญญาตรีdวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตdจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโทdปริหารธุรกิจdGoldendGatedUniversity, USA
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdอุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdปจจุบนั เปนเจา
ของกิ จ การนั น ทวั นdท า นประกอบสั ม มาชี พ โดยสุ จ ริ ต ในด า นธุ ร กิ จ การค า dดำรงชี วิ ต อยู ใ น
คุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตาม
หลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตา
กายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่
และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและ
ชีวติ การทำงานdมีประสบการณการทำงานมากมายdเชนdควบคุมดูแลกิจการนันทวันdใหเปนไปดวย
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ความเรียบรอยdการควบคุมดูแลการปรุงอาหารใหถกู สุขลักษณะอนามัยdดานสังคมและการศึกษา
เคยเปนประธานกรรมการหอการคาdจังหวัดเพชรบุรdี เปนกรรมการสถานศึกษาdโรงเรียนพรหมมา
นุสรณdโรงเรียนอาชีวะศึกษาdจังหวัดเพชรบุรdี ดานเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ เปน
เจาภาพจัดหลักสูตรปฏิบตั ธิ รรมมากกวาd๒๐dครัง้ dและสรางอาคารปฏิบตั ธิ รรมทีร่ า นนันทวันdได
สงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdเปนเจาภาพอุปถัมภหนวย
วิทยบริการdคณะสังคมศาสตรdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdณdวัดพระรูปdอำเภอ
เมืองเพชรบุรdี จังหวัดเพชรบุรdี บริจาคทีด่ นิ ใหกบั หนวยวิทยบริการdคณะสังคมศาสตรdมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdณdวัดพระรูปdอำเภอเมืองdจังหวัดเพชรบุรdี เปนตน
นับไดวาdนายสุพจนdเพชราภิรัชตdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยdเพื่อประกาศเกียรติคุณให
ปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางดรุณีdพาลุสุข

สำเร็จการศึกษาdศิลปศาสตรบัณฑิตd(คหกรรมศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันดำรง
ตำแหนงเปนรองประธานศูนยชว ยเหลือผปู ว ยโรคเอดสและผตู ดิ เชือ้ dHIVdจังหวัดขอนแกนdกรรมการ
สมาคมเสริมสรางครอบครัวใหอบอนุ และเปนสุขdและกรรมการมูลนิธเิ พือ่ การศึกษาจังหวัดขอนแกน
ครบd๒๐๐dปd(พ.ศ.d๒๕๔๐)dมีประสบการณการทำงานdเชนdรับราชการครูในโรงเรียนปาติว้ วิทยา
จังหวัดยโสธรdโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางdกรุงเทพมหานครdโรงเรียนหนองหานวิทยาdจังหวัด
อุดรธานีdโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลdโรงเรียนสหราษฎรรังสฤษฏdโรงเรียนธาตุพนมdโรงเรียน
นครพนมวิทยาคมdจังหวัดนครพนมdโรงเรียนกัลยาณวัตรdจังหวัดขอนแกนdโรงเรียนดีบกุ พังงาวิทยา
ยนdจังหวัดพังงาdเปนนายกเหลากาชาดจังหวัดพังงาdทำหนาที่เปนเลขานุการของคุณระเบียบ

ประกาศเกียรติคุณ

170

รัตนdพงษพานิชdรวมสรางบานกาชาดdจังหวัดนครพนมdจำนวนd๑๐๙dหลังdรวมกอตัง้ ศูนยชว ย
เหลือผปู ว ยโรคเอดสdและผตู ดิ เชือ้ dHIVd๒๖dศูนยอำเภอในจังหวัดขอนแกนdรวมขยายเครือขายศูนย
ชวยเหลือผปู ว ยเอดสฯdออกไปทัว่ ประเทศทัง้ d๗๕dจังหวัดdรวมd๘๕๑dศูนยอำเภอdรวมกอตัง้ มูลนิธิ
เพือ่ การศึกษาจังหวัดขอนแกนครบd๒๐๐dปdรวมกอตัง้ สมาคมเสริมสรางครอบครัวใหอบอนุ และเปน
สุขdเปนผปู ระสานงานกับมูลนิธริ ว มจิตตนอ มเกลาฯdเพือ่ เยาวชนในพระบรมราชินปู ถัมภdในการสราง
อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติd๔dรอบdสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯdสยามบรมราชกุมารีdณdวัด
ประสิทธิ์ธรรมสารdอำเภอหนองเรือdจังหวัดขอนแกนdดำเนินการกอสรางตลาดชุมชนพรุเตียว
จังหวัดพังงาdใหกบั ชุมชนและหมบู า นซึง่ ประสบภัยสึนามิdทำงานกาชาดตัง้ แตปd พ.ศ.d๒๕๕๒dจนถึง
ปจจุบนั dดวยคุณธรรมจริยธรรมสวนตนและคุณปู การทีไ่ ดทำไวเปนอเนกประการดังกลาวมาทำใหได
รับการยกยองเกียรติคณ
ุ dเชนdไดรบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณชนั้ ทวีตยิ าภรณชา งเผือกd(ทช)dเหรียญ
จักรพรรดิมาลาdเหรียญกาชาดสดุดชี นั้ ทีd่ ๑dและเหรียญกาชาดสมนาคุณชัน้ ทีd่ ๑dไดสง เสริมและสนับ
สนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdเปนกรรมการจัดหาทุนกอสรางอาคาร ๑๐๐ ป
สมเด็จพระพุฒาจารยd(อาจdอาสภมหาเถร)dมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขต
ขอนแกนdในปdพ.ศ.d๒๕๔๗-๒๕๔๙dสนับสนุนและถวายทุนการศึกษาในกิจการของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตขอนแกนdเปนประจำทุกปdเปนเจาภาพถวายภัตตาหารและ
ตัง้ โรงทานโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานประจำปของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแกนdในปdพ.ศ.d๒๕๕๒-ปจจุบนั dเปนผตู ดิ ตอและประสานงานใหพระนิสติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตขอนแกนdเขารับทุนการศึกษาจากมูลนิธเิ พือ่ การศึกษาจังหวัด
ขอนแกนครบd๒๐๐dป
นับไดวาdนางดรุณีdพาลุสุขdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคมdประเทศ
ชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติ
เปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายประสิทธิ์dชูเมือง

สำเร็จการศึกษาdศิลปศาสตรมหาบัณฑิตd(พัฒนาสังคม)dมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตd(รัฐศาสตร)dมหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรd(วปอ.)
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันดำรง
ตำแหนงผอู ำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการงบประมาณd(อำนวยการระดับสูง)dมีความเชีย่ ว
ชาญพิเศษดานการจัดทำงบประมาณdการวิเคราะหงบประมาณdและการจัดทำยุทธศาสตรการ
งบประมาณเพือ่ การบริหารdมีประสบการณการทำงานdเชนdเปนเจาหนาทีว่ เิ คราะหงบประมาณd๓
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณd๗dเจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณd๘dผูชวยผูอำนวยการศูนย
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใตdสำนักงบประมาณd(เจาหนาทีว่ เิ คราะหงบประมาณ ๙dชช.)dผู
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เชีย่ วชาญดานยุทธศาสตรการงบประมาณเพือ่ การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการd(นักวิเคราะห
ุ dเชนdไดรบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณชนั้ ปฐมาภรณ
งบประมาณเชีย่ วชาญ)dไดรบั การยกยองเกียรติคณ
มงกุฎไทยdเหรียญจักรพรรดิมาลาdและชัน้ ปฐมาภรณชา งเผือกdไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงาน
ของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdเปนกรรมการสภาวิทยาเขตนครศรีธรรมราชผูทรงคุณวุฒิ
๒ สมัย เปนกรรมการกิตติมศักดิ์ระดมทุนโครงการเทศนมหาชาติประจำปdเปนผูประสานงาน
งบประมาณการกอสรางอาคารเรียนกับสำนักงบประมาณdเปนผปู ระสานงานจัดหารถมินบิ สั เพือ่ ใช
สอยในกิจการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตนครศรีธรรมราชdโดย
ประสานกับศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใตd(ศอ.บต)dและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ปตตานีdเปนเจาภาพถวายทุนการศึกษาแกพระนิสติ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทdเปนเจาภาพ
ถวายภัตตาหารแกพระนิสติ ในโครงการปฏิบตั ธิ รรมประจำป
นับไดวา dนายประสิทธิd์ ชูเมืองdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติ
เปนเอกฉันทมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยdเพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏไพศาลdเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายจิตรdชนะสงคราม

สำเร็จการศึกษาdนักธรรมชัน้ เอกdเปรียญธรรมd๔dประโยคd
ประโยคครูพเิ ศษมัธยมศึกษาd
ครุศาสตรบัณฑิตd(สังคมศึกษา)dวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdอุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdปจจุบนั เกษียณ
อายุราชการdมีความเชี่ยวชาญพิเศษดานระเบียบพัสดุdวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมdและ
วิทยากรบรรยายดานศาสนพิธกี ารทางพระพุทธศาสนาdมีประสบการณการทำงานdเชนdเปนครูสอน
พระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมและบาลีdเปนครูสอนโรงเรียนเทคโนโลยีภาคใตdเปนครูสอนพระปริยตั ิ
ธรรมแผนกสามัญโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณdเปนวิทยากรบรรยายใหความรเู กีย่ ว
กับการปฏิบตั ศิ าสนพิธใี หแกคณะสงฆและประชาชนทัว่ ไปdเปนวิทยากรบรรยายเกีย่ วกับการปองกัน
ยาเสพติดในทัณฑสถานและสถานศึกษาdเปนผมู ปี ระสบการณดา นระเบียบงานพัสดุdการจัดซือ้ จัดจาง
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หนวยงานภาครัฐdดวยคุณธรรมจริยธรรมสวนตนและคุณปู การทีไ่ ดทำไวเปนอเนกประการดังกลาว
ุ โดยไดรบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณชนั้ เบญจมาภรณมงกุฎไทยและ
มาdทำใหไดรบั การยกยองเกียรติคณ
ชัน้ เบญจมาภรณชา งเผือกdและไดรบั การประกาศเกียรติคณ
ุ ยกยองในดานผมู ผี ลงานทางพระพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรมดีเดนdจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชdทานไดสง เสริมและ
สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมาdเชนdเปนวิทยากรบรรยายใหความรใู นโครงการ
อบรมศาสนพิธีกรแกนนำdและโครงการพระวิทยากรแกนนำปองกันยาเสพติดในทัณฑสถานและ
สถานศึกษาdถวายทุนการศึกษาแกนสิ ติ ของมหาวิทยาลัยโดยผานมูลนิธวิ ทิ ยาลัยสงฆภาคทักษิณdเปน
ผูดำเนินรายการวิทยุของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาdFM.d๑๐๒dMHz
(คลื่นเสียงมหาจุฬา)dเปนคณะกรรมการระดมทุนโครงการเทศนมหาชาติประจำปdเปนที่ปรึกษา
สมาคมศิษยเกาdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราชdเปนผู
ประสานงานหาเจาภาพถวายภัตตาหารแกพระนิสติ ในโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานประจำปของ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นับไดวา dนายจิตรdชนะสงครามdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติ
เปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางเกตุสุดาdศิรประภาพรสกุล
สำเร็จการศึกษาdมัธยมศึกษาตอนตน

เปนผูมีความรูความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันดำรง
ตำแหนงผูชวยเลขานุการผูใหญบานวังเย็นdตำบลวังเย็นdอำเภอแปลงยาวdจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรรมการวัดคลองมะหาดdตำบลทาตะเกียบdอำเภอสนามไชยเขตdจังหวัดฉะเชิงเทราdและกรรมการ
กองทุนหมบู า นdบานวังเย็นdตำบลวังเย็นdอำเภอแปลงยาวdจังหวัดฉะเชิงเทราdมีประวัตแิ ละผลงาน
พอสรุปไดดงั นีd้ เชนdเปนประธานมอบแทงคน้ำdเครือ่ งกรองน้ำdใหกบั โรงเรียนสนามไชยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทราdมีความศรัทธาอยางแรงกลาตอพระพุทธศาสนาdทำบุญเปนอเนกประการdเชน เปน
ประธานสรางกุฏสิ งฆdแท็งคน้ำdเดินทอน้ำ สายไฟฟาใหกบั สำนักสงฆเขาฉวากdจังหวัดจันทบุรี เปน
ประธานกรรมการdสร า งกุ ฏิ ป ฏิ บั ติ ธ รรม จำนวนd๕dหลั งdศาลาปฏิบัติธรรมd๑dหลั งdและ
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โรงครัวd๑dหลังdใหกบั วัดคลองมะหาดdตำบลทาตะเกียบdอำเภอสนามไชยเขตdจังหวัดฉะเชิงเทรา
เปนเจาภาพมุงหลังศาลาปฏิบตั ธิ รรมวัดปาภูงามdอำเภอสนามไชยเขตdจังหวัดฉะเชิงเทราdบริจาค
เงินเพือ่ สรางกัน้ หองคนปวยdโรงพยาบาลแปลงยาวdบริจาคเกาอีใ้ หอนามัยบานหนองปรือกันยาง
ตำบลทาตะเกียบdเปนกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของชาติในโอกาส
ตางๆdเชนdวันทีd่ ๑๒dสิงหาคมdและวันที่ ๕dธันวาคมdเปนประจำทุกปdและรวมบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนดา นตางๆdเชนdสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลมุ สตรีdกลมุ แมบา นdและองคกรdสมาคม
ชมรมตางๆdชักชวนใหชุมชนdไดประพฤติตนอยูในศีลธรรมdรวมกัมทำคุณประโยชนตอพระพุทธ
ศาสนาdชุมชนdประเทศชาติdทั้งยังไดเขารวมกิจกรรมตางๆdที่เกี่ยวกับศาสนาdวัฒนธรรมdและ
ประเพณีตา งๆdดวยดีเสมอมาdไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
เชนdเปนเจาภาพบริจาคเงินบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคายdเปนเจาภาพบริจาครถตdู โปรเจคเตอรในแตละหองเรียนdอุปกรณสำนักงานdและถวาย
ทุนการศึกษาแกพระนิสติ dมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตหนองคายd
นับไดวา dนางเกตุสดุ าdศิรประภาพรสกุลdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม
ประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยdเพื่อประกาศเกียรติคุณให
ปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยทdี่ ๑๘dพฤษภาคมdพุทธศักราชd๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ทีd่ ๒๖dกุมภาพันธddพุทธศักราชd๒๕๕๗ddทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวาd

นางบุญพรอมdพานิช
สำเร็จการศึกษาdมัธยมศึกษาตอนตน
เปนบุคคลผมู คี วามรdู ความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนายึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdปจจุบนั ประกอบ
ธุรกิจสวนตัวdดวยคุณงามความดีของทานdจึงทำใหกจิ การของทานเจริญรงุ เรืองมาจนถึงปจจุบนั นีd้ มี
ผลงานและประสบการณ dสรุ ป ได ดั ง นี้dดานสังคมและการศึกษาdมอบทุนการศึกษาแกเด็ก
นักเรียนที่เรียนดีแตยากจนdในเขตตำบลหนองออเปนประจำทุกปdเริ่ ม ตั้ ง แต ปdพ.ศ. ๒๕๔๖
เปนตนมาปละd๒๐,๐๐๐dบาทdดานพระพุทธศาสนาdไดถวายปจจัยเพื่อสรางศาสนสถานdและ
สนับสนุนกิจการคณะสงฆดา นตางๆdในเขตอำเภอหนองวัวซอdจังหวัดอุดรธานีdเชนdไดบริจาคทรัพย
ในการสนับสนุนสมทบทุนรวมสรางอุโบสถวัดรัตนารามdจำนวนd๑,๙๙๙,๙๙๙dบาทdเปนตนdดวยดี
เสมอมาเริม่ ตัง้ ปdพ.ศ.d๒๕๔๓ จนถึงปจจุบนั dในดานสังคมและประเทศชาติdไดบริจาคทรัพยdและ
ขาวสารอาหารแหงเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมdพรอมมอบทุนทรัพยใหสภากาชาดไทยใน
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วันแรงงานแหงชาติdไดใหทุนการศึกษาสนับสนุนเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตยากจนในเขตตำบล
หนองออเปนประจำทุกๆdปdจนไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการโรงเรียนบานหนองออdและ
นอกจากนีย้ งั ไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนกรรมการตานวัฒนธรรมและศาสนาของหมบู า นหนองออdเปน
ผใู หการสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยสงฆเลยdโดยมอบทุนการศึกษาแกนสิ ติ ทีเ่ รียนดีแตยากจน
จัดหาพาหนะใหพระนิสติ ไดเขาศึกษาเลาเรียนdบริจาคทรัพยเพือ่ สรางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงdตลอด
ทัง้ นำพาชาวบานหนองออdตำบลหนองออdอำเภอหนองออdจังหวัดอุดรธานีdถวายภัตตาหารเพล
และจัดงบสนับสนุนการปฏิบัติธรรมประจำปการศึกษาd๒๕๕๕-๒๕๕๖dและไดบริจาคเงินเปนคา
ดำเนินการกอสรางอาคารเรียนหลังใหม
นับไดวา dนางบุญพรอมdพานิชdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการdควรแกการ
ยกยองdเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทมอบ
เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยที่d๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางวีรยาdศรีสุวรรณ
สำเร็จการศึกษาdประโยคครูมธั ยมd(ป.ม.)dวิทยาลัยครูจนั ทรเกษมdกรุงเทพมหานคร
และdCertificatedindTESL
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนายึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdจนทำใหไดรับ
เกียรติบตั รในดานตางๆdจากคณะสงฆและองคกรภาครัฐdปจจุบนั เปนขาราชการบำนาญของกรม
สามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการdมีประสบการณในการทำงานมากdเชนรับราชการครูdโรงเรียนสตรี
สุรนิ ทร โรงเรียนสิรนิ ธรdจังหวัดสุรนิ ทรdโรงเรียนสตรีพงั งาdจังหวัดพังงาdโรงเรียนสตรีภเู ก็ต จังหวัด
ภูเก็ตdโรงเรียนสตรีสรุ าษฎรธานีdจังหวัดสุราษฎรธานีdโรงเรียนขวัญสตรีdจังหวัดพิษณุโลกdโรงเรียน
ลำปางกัลยาณีdจังหวัดลำปางdดานพระพุทธศาสนาdไดถวายปจจัยเปนจำนวนมากเพือ่ สรางศาสน
สถานdและสนับสนุนกิจการคณะสงฆดา นตางๆdในเขตจังหวัดลำปางdและจังหวัดอืน่ ๆdพรอมทัง้ เปน
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ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาdวิชาศีลธรรมวัฒนธรรมภาคภาษาอังกฤษdรวมทัง้ เผยแผศลี ธรรมใหแก
เด็กและเยาวชนdดวยดีเสมอมาdดานสังคมและประเทศชาติdรวมกิจกรรมในวันกองทัพ ณ คาย
วีรวัฒนโยธินdจังหวัดสุรนิ ทรdเปนกรรมการทำของไปปลอบขวัญทหารและตำรวจทีป่ ฏิบตั หิ นาทีต่ าม
ชายแดนdพรอมยังไดใหความรวมมือกับกรมปาไมdโดยการปลูกตนไมในวันตนไมแหงชาติdเปนประจำ
ทุกปdนอกจากนีย้ งั ไดสรางประวัตศิ าสตรโดยเปนแรงผลักดันใหเด็กนักเรียนมีแรงบันดาลในดานภาษา
อังกฤษdโดยใหเขียนจดหมายภาษาอังกฤษถึงนักบินอวกาศชุดแรกของโลกdจนเปนเหตุใหนกั บินอวกาศ
ทัง้ ๓ ทานdประกอบไปดวยdนีลdอารมสตรองdเอ็ดวินdแอลดริน และไมเคิลdคอลิน พรอมทัง้ ภรรยา
เดินมาเมืองไทยdและมาเยีย่ มโรงเรียนสิรนิ ธรdจังหวัดสุรนิ ทรdไดสนับสนุนสงเสริมในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆdของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตแพรdหองเรียนวัดบุญวาทยวหิ าร
มาโดยตลอดdโดยไดถวายปจจัยสมทบทุนขยายหองเรียนdและสมทบทุนการศึกษาแกพระภิกษุ
สามเณรdนอกจากนี้ ยั ง ได เ ป น กรรมการโครงการจั ด หาทุ น เพื่ อ การจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย สงฆ
นครลำปางdบริจาคทรัพยในการกอสรางอาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆนครลำปางdโดยรับเปน
เจาภาพในหลายรายการ
d
นับไดวา dนางวีรยาdศรีสวุ รรณdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการdควรแกการยกยองdเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมี
มติเปนเอกฉันทมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยที่d๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางมาลีdโพธิ์ชวัง
ประกอบธุรกิจสวนตัวd
d
เปนผมู คี วามศรัทธามัน่ คงในบวรพระพุทธศาสนาdยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบตั ิdอุทศิ
ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdปจจุบนั ประกอบธุรกิจสวนตัว
ดำรงชีวติ อยใู นคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธ
ศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปนผปู ระกอบดวยเมตตา
กายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นและมี
ความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การ
ทำงานdดวยคุณงามความดีดงั กลาวdจึงทำใหกจิ การของทานเจริญรงุ เรืองมาจนถึงปจจุบนั นีd้ ในดาน
พระพุทธศาสนาและสาธารณูปการdเปนผูศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาdปฏิบัติธรรมเปน
ประจำทุกวันพระและวันธัมมัสสวนะ ณ วัดประยุรวงศาวาสdและสถานทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ โี อกาสdนอกจาก
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นี้ทานยังไดบำเพ็ญมหากุศลอันยิ่งใหญไดแกการสนับสนุนสงเสริมใหบุตรคือพระครูศีลวัฒนาภรณ
(สุรนิ ทร กิตตฺ ภิ ทฺโท) เจาคณะแขวงวัดกัลยาณ และผชู ว ยเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ไดอปุ สมบท
ในพระพุทธศาสนาเปนศาสนทายาทdเปนกำลังสำคัญของวัด คณะสงฆ และพระศาสนา dมีจติ ศรัทธา
บริจาคทรัพยสรางเขือ่ นdสรางซมุ ใบเสมาและศาลาการเปรียญวัดบางเกาะเทพศักดิd์ อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงครามdบริจาคทรัพยบูรณปฏิสังขรณพระวิหารหลวงพอพระพุทธนาค หนาตาง
พระอุโบสถdพระบรมธาตุมหาเจดียdกุฏสิ งฆ คณะd๑๓ วัดประยุรวงศาวาสdสรางเครือ่ งขยายเสียง
ครบชุดถวายวัดประยุรวงศาวาสdรวมทัง้ เปนแมอปุ ถัมภของศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดประยุรวงศาวาสdป พ.ศ.d๒๕๔๐-ปจจุบนั dตัง้ กองทุนมูลนิธวิ ดั บางขุด ตำบลบานบอ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนd๓๐๐,๐๐๐dบาทdและไดบริจาคทรัพยรว มสมทบทุนกอสรางมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdและเขารวมกิจกรรมทีม่ หาวิทยาลัยจัดใหมขี นึ้ ตลอดมา
นับไดวา dนางมาลีdโพธิช์ วังdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศชาติ
พระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแกการ
ยกยองdเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทมอบ
เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยที่d๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายประยูรdชวยแกว
สำเร็จการศึกษาdปริญญาตรีdศิลปศาสตรบัณฑิตd(รัฐศาสตร)
ประกาศนียบัตรdหลักสูตรd“ธรรมาภิบาล”dสำหรับผบู ริหารระดับกลางd(ปธก.)d
รุนที่d๑๒dสถาบันพระปกเกลา
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงdหลักสูตรd“การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน”d(ปรม.)d
รุนที่d๑๑dสถาบันพระปกเกลา
d
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันดำรง
ตำแหนงผอู ำนวยการdเขตการเดินรถที่d๑dองคการขนสงมวลชนกรุงเทพdมีผลงานเปนทีป่ รากฏใน
หลายดานdเชนdดานพระพุทธศาสนาdทานดำเนินงานโครงการไหวพระd๙dวัดdเริ่มดำเนินการ
ตั้งแตเดือนdมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙dเปนตนมาจนถึงปจจุบันใหบริการพาผูโดยสารโดยเดินทางใน
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รูปแบบการไหวพระd๙ วัดdทำบุญไหวพระเสริมสิรมิ งคลdโครงการd“ครอบครัวสุขสันตdพาแมเทีย่ ว
กับบริการdขสมก.”dทุกป จัดรถโดยสารใหบริการฟรีแกประชาชนdพาแมไปเทีย่ วไหวพระd๙dวัด
แบบเชาไปเย็นกลับ จากกรุงเทพมหานครdไปจังหวัดใกลเคียงd๔dเสนทางdในจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สุพรรณบุรีdและนครปฐมdและโครงการตอบแทนสังคมdนำคนพิการ
ท อ งเที่ ย วไหว พ ระจั ด โครงการตอบแทนสั ง คมdร ว มกั บ มู ล นิ ธิ พ ระมหาไถ d เพื่ อ การพั ฒ นา
คนพิการdนำคนพิการไปไหวพระทำบุญขอพรd๔dวัดdคือdวัดอัมพวันdวัดประดับdและวัดพิกลุ ทอง
จังหวัดสิงหบรุ dี และวัดหนาพระเมรุdจังหวัดพระนครศรีอยุธยาdและจัดเดินรถไปสถานทีอ่ นื่ ๆdตาม
ที่ผูพิการรองขอdดวยดีตลอดมาไดเปนผูดำเนินการจัดพาหนะรถโดยสารdขสมก.dรับสงพระนิสิต
คณาจารยและเจาหนาทีจ่ ากกรุงเทพมหานครฯdสมู หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวังนอย
ใหไดรับความสะดวกและปลอดภัยในดานการเดินทางdตั้งแตปd๒๕๕๓dจนถึงปจจุบันdและจัด
รถโดยสารประจำทางรับนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยdมจร.dเพือ่ เปนการอุปถัมภบำรุงพระพุทธ
ศาสนาdขสมก. จากกรุงเทพมหานครdไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdอำเภอ
วังนอยdจังหวัดพระนครศรีอยุธยาdวันอาทิตยละ ๑๐ คันdตัง้ แตเดือนพฤษภาคมdพ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นับไดวา dนายประยูรdชวยแกวdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการdควรแกการยกยองdเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมี
มติเปนเอกฉันทมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยที่d๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธddพุทธศักราชd๒๕๕๗ddทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางจรีพรdเทพผดุงพร
ประธานกรรมการบริหารdบริษทั dเทพผดุงพรdมะพราวdจำกัด
d
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันดำรง
ตำแหนงประธานกรรมการบริหารdบริษทั dเทพผดุงพรdมะพราวdจำกัดdผลิตกะทิน้ำdกะทิผงdกะทิ
กระปองdผักผลไมสดและแชแข็งdสงออกทัง้ ในและตางประเทศdพ.ศ.d๒๕๑๙ - ปจจุบนั dเปนประธาน
กรรมการบริษทั dอำพลฟูดสdโปรเซสซิง่ dจำกัดdผลิตกะทิยเู อชทีdชาวเกาะdเครือ่ งดืม่ ธัญญาหารdวี
ฟตdฟตซีdโปรฟทdและเครือ่ งปรุงรสเพือ่ สุขภาพdGood-lifedตัง้ แตปd พ.ศ.d๒๕๓๒d-dปจจุบนั dมี
ประสบการณและผลงานมากdพอสรุปไดดงั นี้dในดานพุทธศาสนาdไดบริจาคทรัพยเพือ่ ทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนาอยเู นืองนิตยdเชนdการใสบาตรทุกเชาdการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การสนับสนุนการบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรเพื่อบวชในพระพุทธศาสนาdการสนับสนุนการ
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ปฏิบตั ธิ รรมและปฏิบตั ธิ รรมดวยตนเองdการสนับสนุนองคการทีอ่ นุรกั ษวฒ
ั นธรรมประเพณีไทยdดาน
สังคมและประเทศชาติdทานเปนผใู หการสนับสนุนทุนเพือ่ พัฒนาการศึกษาแกโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะหdสรางอาคารใหกับโรงเรียนบานกระทุมลมd๒dอาคาร มูลคาประมาณd๑๕
ลานบาท มอบทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะหdจำนวนเงินปละ
๒๐,๐๐๐,๐๐๐dบาทd(ยีส่ บิ ลานบาท)dบริจาคทรัพยเพือ่ ชวยเหลือผยู ากไรdผดู อ ยโอกาสทางสังคมdและ
ผูพิการdใหการสนับสนุนบริจาคเงินใหกับผูยากไรอยางตอเนื่องผานทางรายการd“บุญไมจำกัด”
ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชองd๕dจัดใหมีการแจกทานdที่โรงงานกะทิชาวเกาะdพุทธมณฑล
สายd๔dทุกวันอาทิตยทdี่ ๒dของเดือนมกราคมเปนประจำทุกๆdปdดวยคุณงามความดีของทานdจึง
ทำใหกจิ การของทานเจริญรงุ เรืองมาจนถึงปจจุบนั นีd้ เปนเจาภาพถวายภัตตาหารเชา-เพล โครงการ
ปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานนิสติ คณะพุทธศาสตรเสมอมาdเปนเจาภาพถวายทุนการศึกษาแกพระนิสติ
คณะพุทธศาสตรเปนประจำทุกป
d
นับไดวา dนางจรีพรdเทพผดุงพรdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนอเนก
ประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติ
เปนเอกฉันทมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยdเพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏไพศาลdเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยที่d๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธddพุทธศักราชd๒๕๕๗ddทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นางผานิตdอัตวีระพัฒน
สำเร็จการศึกษาdศึกษาศาสตรบัณฑิตdมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตdสาขาจารึกภาษาตะวันออกdมหาวิทยาลัยศิลปากรd
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันเปน
อาจารยประจำหลักสูตรdสาขาวิชาการสอนภาษาไทยdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมาdเปนขาราชการบำนาญdดำรงชีวติ อยใู นคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางที่
ถูกตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและ
ประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รง
เปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม
มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปน
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แบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประวัตกิ ารทำงานดานการศึกษา
มายาวนาน ตัง้ แตปd พ.ศ.๒๕๑๘ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๔dเปนอาจารยโรงเรียนบุญวัฒนานครราชสีมาdดวย
คุณธรรมจริยธรรมและคุณปู การทีไ่ ดทำไวเปนอเนกประการดังกลาวมาdทำใหไดรบั เครือ่ งราชอิสริยา
ภรณชนั้ ทุตยิ าภรณชา งเผือกdเปนอาจารยพเิ ศษของคณะครุศาสตรdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdวิทยาเขตนครราชสีมาdตัง้ แตปก ารศึกษาd๒๕๕๒d–d๒๕๕๗dซึง่ ไดพยายามถายทอดองค
ความรดู า นวิชาการdโดยเฉพาะอยางยิง่ การใชภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับครูdเพือ่ ถายทอดใหพระ
นิสติ มีความรแู ละความชำนาญในการใชเทคโนโลยีเพือ่ เปนประโยชนสงู สุดในการสอนหนังสือdเปน
กรรมการและนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขต
นครราชสีมาdตัง้ แตปdพ.ศ.๒๕๔๘dในรายการd“เลาเรือ่ งประเทืองปญญา”dทุกวันพฤหัสบดีdเปนผู
จัดหาทุนสนับสนุนใหพระนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตนครราชสีมาdเปน
ผสู นับสนุนการจัดกิจกรรมdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdวิทยาเขตนครราชสีมาdเปน
ประจำทุกปd
dd
นับไดวา dนางผานิตdอัตวีระพัฒนdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนอเนกประการdควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเอกฉันทใหมอบ
เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลเปนทิฎฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยที่d๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธddพุทธศักราชd๒๕๕๗ddทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายอาณัติdเลาอารยะรักษ
สำเร็จการศึกษาdระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับปริญญาตรีdคณะวิทยาศาสตรdมหาวิทยาลัยขอนแกน
d
เปนผูมีความรูdความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันเปน
ผจู ดั การหางหนุ สวนจำกัดสมบัตกิ อ สรางหนองบัวโคกdเปนเจาของกิจการdกมลภัทรเพลสdจังหวัด
ขอนแกนdและเปนเจาของกิจการdกมลภัทรเรสซิเดนทdจังหวัดชัยภูมdิ ทานดำรงชีวติ อยใู นคุณธรรม
จริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบานเมืองมีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุขdมีจติ สาธารณะdเปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรม
และเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผdยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั
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ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdและบริหาร
จัดการงานของบริษทั ตาง ๆ อยางมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพdโดยการใชหลกธรรมาประยุกตใชกบั
ชีวติ ประจำวันไดเปนอยางดีdดวยคุณงามความดีของทานdจึงทำใหกจิ การของทานเจริญรงุ เรืองมา
จนถึงปจจุบันนีd้ มีผลงานมากมายdเชนdในดานพระพุทธศาสนาและสังคมdเปนผบู ริจาคทรัพยกบั
หลวงพอสายทองdเพือ่ กอสรางอาคารผปู ว ยdโรงพยาบาลชัยภูมิdไดบริจาคปม น้ำแบบบาดาลdให
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdหนวยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมdิ เพือ่ ใหมนี ้ำใชอำนวยความ
สะดวกสบายใหแกนสิ ติ หนวยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมแิ ละประชาชนไดบริโภคdเปนผสู นับสนุนการ
กอสรางอาคารเรียนรวมdจำนวน ๓dหลังdโดยไมคดิ มูลคาจากหนวยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมdิ เปน
ผูจัดหาวัสดุdแบบเหล็กdตลอดจนควบคุมงานกอสรางอาคารเรียนปจจุบันทั้งd๓dหลังdจนสำเร็จ
โครงการdเปนผสู นับสนุนการจัดกิจกรรมdหนวยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมdิ เปนประจำดวยดีเสมอมาd
d
นับไดวาdนายอาณัติdเลาอารยะรักษdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคุณdสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏ
ไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยที่d๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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เข็มเกียรติคุณ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธddพุทธศักราชd๒๕๕๗ddทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายสุขุมdแสงสมชัยพิพัฒน
สำเร็จการศึกษาdนิตศิ าสตรบัณฑิตdมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdอุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคม ประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdปจจุบนั เปนผจู ดั การ
ฝายเดินรถdบริษทั dแสงสมชัย จำกัดdเปนทีป่ รึกษาดานกฎหมายใหแกประชาชนในชุมชนตางๆdเปน
ตนdมีประสบการณในการบริหารและผลงานมากdสรุปไดดงั นีd้ ดานพระพุทธศาสนาและดานสังคม
สงเคราะหdไดบริจาคเงินสมทบทุนสรางอุโบสถdวิหารdศาลาการเปรียญdศาลาบำเพ็ญกุศลdและ
บูรณปฏิสงั ขรณเสนาสนะตามวัดตางdๆdในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนประจำdเปนผบู ริจาค
เงินสนับสนุนการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดของเทศบาลตำบลประโคนชัยdและตำบลใกลเคียงdใน
เขตอำเภอประโคนชัยเปนประจำทุกปdสนับสนุนประเพณีแหเทียนพรรษาของอำเภอประโคนชัย
เปนประจำทุกปdเลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนdเนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติdวันพอแหง
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ชาติdวันเด็กแหงชาติ ฯลฯdเปนประจำทุกปdบริจาคทรัพยซอื้ อุปกรณการศึกษามอบใหแกโรงเรียน
ในเขตอำเภอประโคนชัย อำเภอบานกรวดdและอำเภอละหานทรายdมอบทุนการศึกษาใหแกบตุ รของ
พนักงานบริษทั dทีเ่ รียนดีแตยากจนdเปนประจำทุกปdดานเกีย่ วกับประเทศชาติdบริจาคสิง่ ของชวย
เหลือผปู ระสบภัยตามแนวชายแดนไทยd–dกัมพูชาdในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแกวdบุรรี มั ย สุรนิ ทรdและ
ศรีสะเกษdบริจาคผาหมกันหนาวชวยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนไทยd–dกัมพูชาในเขตอำเภอ
ประโคนชั ย dอำเภอบ า นกรวดdอำเภอละหารทรายdเป น ประจำdได บ ริ จ าคสิ่ ง ของ
ขาวสารdอาหารแหงdชวยเหลือผปู ระสบภัยน้ำทวมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ยdสุรนิ ทรdและศรีสะเกษ
เมือ่ ปdพ.ศ.d๒๕๕๖dบริจาคสิ่งของขาวสารdอาหารแหงdและใหบริการรถรับ-สงขาวสารdอาหาร
แหงdชวยเหลือผปู ระสบภัยd๓dจังหวัดชายแดนภาคใตdเปนตนdดวยคุณงามความดีของทานdจึง
ทำใหกจิ การของทานเจริญรงุ เรืองมาจนถึงปจจุบนั นีd้ ทานเปนกรรมการอุปถัมภวทิ ยาลัยสงฆบรุ รี มั ย
ถวายทุนการศึกษาแกพระนิสติ dสนับสนุนสงเสริมการศึกษาdโดยใหพระภิกษุdสามเณรdขึน้ รถโดยสาร
ฟรีdโดยไมเก็บคาบริการd(คาโดยสาร) ในเสนทางระหวางอำเภอละหารทรายdอำเภอบานกรวด
อำเภอประโคนชัยdจังหวัดบุรรี มั ยdตลอดเสนทางตลอดปdและอุปถัมภการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
วิทยาลัยสงฆบรุ รี มั ยdอุปถัมภถวายภัตตาหารdน้ำปานะdโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานนิสติ เปน
ประจำทุกปdบริจาคพัดลมติดตั้งที่หองสมุดdจำนวนd๓dตัวdบริจาคเงินซื้อกระเบื้องปูพื้นหอง
สมุดdบริจาคเงินรวมสรางแทนประดิษฐานพระบรมราชานุสรณdพระปยมหาราชdรัชกาลทีd่ ๕dและ
บริจาคเงินรวมโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติdฯdณdพุทธอุทยานการศึกษาdวิทยาลัยสงฆ
บุรรี มั ยdเปนตน
นับไดวาdนายสุขุมdแสงสมชัยพิพัฒนdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเอกฉันทใหมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยที่d๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธddพุทธศักราชd๒๕๕๗ddทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายสุรพงษdชิโนทัยกุล
กรรมการอำนวยการวัดไทยลอสแองเจลิสdสหรัฐอเมริกา
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติdอุทิศตน ทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องdปจจุบันเปน
กรรมการอำนวยการวัดไทยลอสแองเจลลิสdสหรัฐอเมริกาdดำรงชีวติ อยใู นคุณธรรมdจริยธรรมและ
แนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรม
และประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตา
มโนกรรมdมีความเอื้อเฟอเผื่อแผdยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและมีความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประสบการณใน
การทำงานมากdเชนdเปนผูบริจาคทรัพยเพื่อสนับสนุนกิจการตางๆdของพระศาสนาdพรอมทั้งได
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รณรงคใหประชาชนในตางแดนไดใฝใจธรรมะdและตระหนักถึงกิจกรรมตางๆdทางดานศาสนาdเชน
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาdตลอดจนศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมdเชนdประเพณีวนั สงกรานต
นอกจากนี้dยังเปนบุคคลสำคัญทีใ่ หการตอนรับปฏิสนั ถารและอำนวยความสะดวกในดานตางๆdให
กับคณะสงฆจากประเทศไทยที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเผยแผพระพุทธศาสนายังตางแดนdจนมี
ผลงานปรากฏประจักษชดั เจนจนเปนทีน่ า เคารพยกยองdจากผลงานและคุณความดีดงั กลาวมาdทำให
ไดรบั การยกยองเชิดชูประกาศเกียรติคณ
ุ เชน ไดรบั พระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักรdฝายสงเสริม
พระพุทธศาสนาdไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เชนdบริจาคเงิน
ในงานพิธีประสาทปริญญาทุกปdบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยdถวายทุนการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยdที่เดินทางไปศึกษาdณdประเทศอังกฤษdประเทศ
อินเดียdถวายการตอนรับคณะผูบริหารระดับสูงdมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdที่
เดินทางไปพักdณdวัดไทยลอสแองเจลิสdดวยดีเสมอมา
นับไดวา dนายสุรพงษdชิโนทัยกุลdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิง่ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปน
อเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึง
มีมติเปนเอกฉันทมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยที่d๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธddพุทธศักราชd๒๕๕๗ddทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายประพจนdคุณวงศd
สำเร็จการศึกษาdเปรียญธรรมd๗dประโยคd
พุทธศาสตรบัณฑิตd
รองประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตันdดี.ซี.dสหรัฐอเมริกา
เปนผูมีความรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาdยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิdอุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ งdปจจุบนั เปนรอง
ประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตันdดี.ซี.dทานดำรงชีวติ อยใู นคุณธรรมdจริยธรรมและ
แนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรม
และประเพณีอนั ดีงามของบานเมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขdมีจิตสาธารณะdเปนผูประกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมและเมตตา
มโนกรรมdมีความเอื้อเฟอเผื่อแผdยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและมีความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
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ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประสบการณและ
ผลงานมากมายdเชนdเปนอดีตนายกพุทธสมาคมdกรุงวอชิงตันdดี.ซี.dในดานพระพุทธศาสนาและ
สังคมdเปนผูบริจาคทรัพยเพื่อสนับสนุนกิจการตางๆdของพระศาสนาdพรอมทั้งไดรณรงคให
ประชาชนในตางแดนไดใฝใจธรรมะdและตระหนักถึงกิจกรรมตางๆdทางดานศาสนาdเชนกิจกรรม
วันสำคัญทางศาสนาdเปนตนdตลอดจนศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมdเชนdประเพณีวนั สงกรานต
นอกจากนีd้ ยังเปนบุคคลสำคัญทีใ่ หการตอนรับปฏิสนั ถารและอำนวยความสะดวกในดานตางๆdให
กับคณะสงฆจากประเทศไทยที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเผยแผพระพุทธศาสนายังตางแดนdจนมี
ผลงานปรากฏประจักษชัดเจนจนเปนที่นาเคารพยกยองd
นับไดวา dนายประพจนdคุณวงศdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คมdประเทศ
ชาติdพระพุทธศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนอเนกประการdควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเปนเอกฉันทมอบ
เข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยdเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลdเปนทิฏฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยที่d๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธddพุทธศักราชd๒๕๕๗ddทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวาd

นางวิชชุดาdฐิติโชติรัตนา
สำเร็จการศึกษาdวิทยาศาสตรบัณฑิตd(จิตวิทยา)dมหาวิทยาลัยเชียงใหม
dปริญญาโทdครุศาสตรมหาบัณฑิตd(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)d
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เป น ผู มี ค วามรูdความสามารถdมีศรัทธาในพระศาสนาdยึ ด มั่ น ในกุ ศ ลจริ ย าสั ม มา
ปฏิบตั dิ อุทศิ ตนทำงานเพือ่ สังคมdประเทศชาติdและพระศาสนาอยางตอเนือ่ งdปจจุบนั เปนกรรมการ
ผจู ดั การบริษทั dวินแอนดเคนแมเนจเมนทdจำกัดdเปนผทู รงคุณวุฒขิ องสำนักงานสงเสริมสังคมแหง
การเรียนรูและคุณภาพเยาวชนd(สสค.)dในงานปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานd๒๕๕๗
คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและฝกอบรมเพื่อพัฒนาระบบงานแนะแนวdประจำปd๒๕๕๗ ๒๕๕๘d(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาdกระทรวงศึกษาธิการ)dกรรมการทีป่ รึกษาสมาคมแนะ
แนวแหงประเทศไทย ประจำปd๒๕๕๔-๒๕๕๖dและd๒๕๕๗d- ๒๕๕๙dทีป่ รึกษาศูนยแนะแนวตนแบบ
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กรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานdกระทรวงศึกษาธิการdปการศึกษาd๒๕๕๖d๒๕๕๗dมีประสบการณทำงานตางๆdมากมายdกลาวคือdศึกษานิเทศนdกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการจัดทำมาตรฐานงานวิชาชีพครูแนะแนวdสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทยdพ.ศ.d๒๕๔๗ ๒๕๔๙dกรรมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูโครงการไทยเขมแข็งd(โครงการอบรมพัฒนายกระดับ
คุณภาพและศักยภาพของครูทงั้ ระบบ)dกระทรวงศึกษาธิการdปการศึกษาd๒๕๕๒/๒๕๕๓dรวมทัง้
เปนเปนวิทยากรพิเศษใหกบั หนวยงานของภาครัฐและเอกชนdเชนdจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยdสภา
กาชาดไทยdคณะแพทยศาสตรdมหาวิทยาลัยเชียงใหมdมหาวิทยาลัยขอนแกนdวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบกdวิทยาลัยกองทัพอากาศdโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาdและสังกัดกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการคาทอลิกแหงประเทศไทยdธนาคารแหงประเทศไทยdการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยdสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทยฯลฯdจึงทำใหกจิ การของทานเจริญรงุ เรืองมาจนถึงปจจุบนั นี้
เปนอาจารยพเิ ศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdปการศึกษาd๒๕๕๑-๒๕๕๗ ภาควิชา
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตรdในระดับปริญญาตรีdและปริญญาโท
d
นับไดวาdนางวิชชุดาdฐิติโชติรัตนาdเปนผูที่ไดบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติ พระศาสนาdและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdเปนอเนกประการ
ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ dสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdจึงมีมติเอกฉันท
ใหมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยdเพื่อประกาศเกียรติคุณใหปรากฏไพศาลเปนทิฏฐานุคติ
แกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยที่d๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdครัง้ ทีd่ ๑/๒๕๕๗dเมือ่ วันพุธ
ที่d๒๖dกุมภาพันธdพุทธศักราชd๒๕๕๗dทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวาd

d

นายทองสาdหนองพราว

เปนผมู คี วามรคู วามสามารถdมีความเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางมัน่ คงdยึดมัน่
ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติdอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมdประเทศชาติdและพระพุทธศาสนาอยาง
ตอเนือ่ งdทานดำรงชีวติ อยใู นหลักศีลธรรมdคุณธรรมdจริยธรรมและแนวทางทีถ่ กู ตองชอบธรรมdตาม
หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมายdวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของบาน
เมืองdมีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุขdมีจติ สาธารณะ
เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรมdเมตตาวจีกรรมdและเมตตามโนกรรมdมีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ
ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่ dประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคม
ทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงานdมีประสบการณและผลงานdเชนdในดานพระพุทธศาสนา
และสังคมdเปนผูบริจาคทรัพยเพื่อสนับสนุนกิจการตาง ๆdของพระพุทธศาสนาdและพรอมทั้งได
รณรงคใหประชาชนในหมูบานใฝใจดานกิจกรรมตาง ๆdดานพระพุทธศาสนาdตลอดจนศิลปะ
วัฒนธรรมdประเพณีอนั ดีงามdมีประสบการณเปนอดีตผใู หญบา นdนำพาลูกบานในการพัฒนาหมบู า น
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ใหนา อยdู เสริมสรางความสามัคคีกลมเกลียวใหเกิดขึน้ dนำความสงบสันติสสู งั คมระดับหมบู า นdซึง่ ถือ
เปนหนวยของสังคมทีม่ คี วามสำคัญdประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาdสราง
ความเจริญใหเกิดขึน้ dตามหลักทีเ่ รียกวาdบานdวัดdโรงเรียนd(บวร)dเปนประธานกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานdโรงเรียนบานโคกกองdตำบลโพนสูงdอำเภอปทุมรัตตdจังหวัดรอยเอ็ดdสงเสริม
สนับสนุนดานการศึกษาของเยาวชนในหมบู า นdดานทุนการศึกษาและอุปกรณการเรียนการสอนdและ
เปนประธานกรรมการจัดงานผูกพัทธสีมาฝงลูกนิมิตdวัดโคกกองdตำบลโพนสูงdอำเภอปทุมรัตต
จังหวัดรอยเอ็ดdมีผลงานเปนทีป่ รากฏประจักษชดั เจนdเปนทีน่ า เคารพยกยองdในสวนทีเ่ กีย่ วของ
กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยdไดบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยู
เนืองdๆ เชนdพิธีประสาทปริญญาทุกปdรวมเปนเจาภาพdสนับสนุนภัตตาหารสำหรับพระนิสิต
ของมหา วิทยาลัยที่เขาปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเปนประจำทุก
ปdพรอมใหการสนับสนุนสงเสริมพระภิกษุสามเณรในดานตางdๆdเปนตน
นับไดวา dนายทองสาdหนองพราวdเปนผทู ไี่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติdและพระพุทธศาสนาdโดยเฉพาะอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปน
อเนกประการdควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ ddสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทมอบเข็มเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาลเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไวdณdวันอาทิตยที่d๑๘dพฤษภาคมdพ.ศ.d๒๕๕๗

(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

