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สารนายกสภา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)

การที่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต และศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดงานวันบุรพาจารย์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ กรกฎาคม นั้น ถือ

ได้ว่า เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความ

กตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า รัชกาลที่ ๕ และบุรพาจารย์ 

ผู้ล่วงลับไปแล้ว

โดยเหตท่ีุวันที ่๑๘ กรกฎาคม ในปีพุทธศกัราช ๒๔๙๐ เป็นวันแรกทีม่กีารเรยีนการสอน 

จึงสมควรเป็นวันที่จะต้องร�าลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความ

รู้ให้ จนท�าให้ลูกศิษย์เกิดความรู้ เกิดปัญญา สามารถด�าเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของคณะกรรมการจดังาน พระเถรานเุถระ และสมาคมศษิย์

เก่าที่ได้ร่วมกันประกอบกรณียกิจครั้งนี้ ด้วยบุญจริยาสัมมาปฏิบัติที่ได้บ�าเพ็ญมา ขอให้ท่าน

ทั้งหลาย จงปราศจากอุปัทวันตรายใดๆ เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ คือ อายุ 

วรรณะ สุขะ พละ พร้อมปฏิภาณคุณสารสมบัติ สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล โดยท่ัวกัน ทุกท่าน 

ทุกประการเทอญ
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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่เดิมน้ันมีช่ือว่า มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ภายในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เป็น

มหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ แห่งพระบรมจักรีวงศ์ 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้น โดยให้ย้ายการบอกพระปริยัติธรรมจากเกงหน้าวัด

พระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) ไปตั้งท่ีวัดมหาธาตุ เพ่ือให้เป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติธรรมของ

พระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เมื่อพ.ศ.๒๔๓๐ และโปรดให้เรียกว่า “มหาธาตุวิทยาลัย”

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๓๙ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

เปลี่ยนนามจาก “มหาธาตุวิทยาลัย” เป็น “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เปิดสอนระดับปริญญา

ตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ ปัจจุบันมีผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๖๐ รุ่น ระดับ

ปริญญาโท ๒๕ รุ่น และระดับปริญญาเอก ๑๑ รุ่น

การที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ร่วมกับสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั มคีวามเหน็ร่วมกันในการจดังาน

วันบุรพาจารย์ครั้งนี้ ถือว่า เป็นเรื่องดี ท่ีน่าอนุโมทนาเป็นอย่างย่ิง ทั้งน้ีเพราะเป็นการแสดงออกซึ่ง

ความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า รัชกาลท่ี ๕ และเป็นการ

ประกาศเกียรติคุณของบุรพาจารย์ ผู้มีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ

ขออนุโมทนาคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ซึ่งมีพระราชวรเมธีเป็นประธาน และ 

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมท้ัง

ผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงานทุกท่าน และขออุทิศบุญกุศลในการจัดงานครั้งนี้น้อมถวายแด่สมเด็จ

พระบรมบพิตร พระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ผู้ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย และอดีตองค์สภานายกมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุรพาจารย์ทุกท่าน

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้คณะกรรมการจัดงาน สมาชิก

สมาคมศิษย์เก่า พร้อมท้ังครอบครัว และผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ 

กอปรด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดไป
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สารประธานจัดงานวันบุรพาจารย�
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร�สี) 

การจัดงานวันบุรพาจารย์ มีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการคือ ๑. เพ่ือเป็นการบ�าเพ็ญกุศล

อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระผู้ทรงสถาปนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระพิมลธรรม(ช้อย ฐานทตฺตเถร)องค์ปฐม

สภานายก ๒. เพ่ือประกาศเชิดชูบูชาสักการะต่อปูชนียบุคคลและบุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้บรรดาศิษยานุศิษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบุรพาการีชน

ของมหาวิทยาลัย

การจัดงานวันบุรพาจารย์ เริ่มจัดครั้งแรกโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔ จัดติดต่อกันเรื่อยมาเป็นเวลา ๕ ปี ต่อมา

ภายหลังเกิดความไม่สะดวกบางประการ การจัดงานวันบุรพาจารย์จึงไม่ตรงกับวันที่ ๑๘ กรกฎาคม

ในปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีความเห็นร่วมกันว่า สมควรจัดงานวันบุรพาจารย์ให้ตรงกับวันท่ี 

๑๘ กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนวันแรกของมหาวิทยาลัย กล่าวส�าหรับกิจกรรมวันบุรพาจารย์

ปีนี้ ภาคเช้าเป็นการท�าบุญอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 

พระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระพิมลธรรม(ช้อย ฐานทตฺตเถร)

องค์ปฐมสภานายก ถดัจากน้ันเป็นการประกาศยกย่องศษิย์เก่าดีเด่นเกียรตคิณุ ศษิย์เก่าดเีด่น ประจ�าปี 

๒๕๕๘ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ แถลงผลงานในรอบปี และพบปะศิษย์เก่า มจร ทั่วประเทศ

ในฐานะประธานจดังานวนับรุพาจารย์ ขอขอบคณุคณะกรรมการทกุท่าน และผูท้ี่มารว่มงาน

ทุกคน ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั จงอ�านวยพรให้ทกุท่านจงประสบแต่ความสขุความเจรญิ ปราศจาก

ทุกข์โศกโรคภัย อุปทวันตรายใดๆ

อนึ่ง บุญกุศลคุณความดีใดๆ อันจะพึงเกิดมีจากการจัดงานคร้ังนี้ ขอน้อมถวายแด่พระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระปิยมหาราช พระผูท้รงสถาปนามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย และ องค์สภานายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท่าน ตลอดจน

บุรพาจารย์และผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยทุกถ้วนหน้า ขอได้โปรดรับและอนุโมทนาโดยทั่วกัน
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สารประธานที่ปรึกษาสมาคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ จ�านงค์ ทองประเสริฐ, ราชบัณฑิต

วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม เป็นวันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ก�าหนดให้เป็น

วันบุรพาจารย์ ซึ่งก็เป็นวันที่มหาวิทยาลัยอันเป็นท่ีรักของเราได้เริ่มมี “บุรพาจารย์” มาจนถึงบัดนี้  

ก็เป็นเวลา ๖๘ ปีพอดี

ในช่วงระยะเวลา ๖๘ ปีที่ผ่านมานี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันเป็นที่รักยิ่ง

ของเราต้องต่อสูกั้บอปุสรรคนานาประการจนสามารถผ่านวกิฤติการณ์หลายครัง้หลายหนได้อย่างน่า

อศัจรรย์ ท้ังน้ีเราต้องขอยกคณุงามความดีให้แก่บรุพาจารย์ของเรา ทีไ่ด้สร้างพวกเราให้เจรญิเตบิโต

และรุ่งเรืองได้จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในโลก พวกเราชาวมหาจุฬาฯ ต่างร�าลึกถึงพระคุณของบรรดา

บุรพาจารย์ของเราเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้อุทิศความรู้ความสามารถสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรู้ให้แก่พวกเราซึ่งส่วนมากก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแทบทั้งสิ้น ท�าให้พวกเราไต่เต้า

จากความเป็นรากหญ้าขึน้มาจนเป็นไม้ใหญ่ยืนต้นท้าทายแดดลมและอปุสรรคนานาประการ หรอืจะ

พูดง่ายๆ ก็คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราได้ก่อตั้งขึ้นมาจากความไม่มีอะไร

จนเวลาน้ีเราเกือบจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกเขามี ท�าให้เราร�าลึกถึงพระคุณของบรรดาบุรพาจารย์

และปชูนยีบคุคลของเราอยู่ตลอดเวลา และด้วยเหตนุี ้บรรดาศิษย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลยัจงึได้ร่วมมอืร่วมใจกันก�าหนดให้มวัีนบรุพาจารย์ขึน้ และเราได้ร่วมกันสร้างรปูปชูนยีบคุคล

และบุรพาจารย์ของเราได้กว่า ๒๐ ท่าน และเราได้ตั้งปณิธานท่ีแน่วแน่ว่าวันหน่ึงเราจะต้องมี  

“หอบุรพาจารย์ และหอเกียรติคุณ” ของเราให้จงได้ แต่ความฝันของเราจะกลายเป็นความจริง

ขึ้นมาได้ ก็ด้วยการร่วมแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์ ของพวกเรานั่นเอง บรรพบุรุษและบุรพาจารย์

ของพวกเราได้สร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดมีขึ้นมาได้ก็จาก “ความไม่มีอะไร” ท้ังนั้น แต่เรา

จะต้องร�าลึกอยู่เสมอว่า “ในความไม่มีอะไร” น้ัน ต้องมี “อะไร” อยู่แน่ๆ เพราะถ้าความมีอะไร

ไม่มี ความไม่มีอะไรก็ย่อมมีไม่ได้ เพราะในความไม่มีอะไรน้ันจะต้องมีอะไรอยู่แน่ๆ ตรงกับค�า

บาลีที่ว่า ใน “นัตถิ ปัจจัย” นั้น จะต้องมี “อัตถิ ปัจจัย” อยู่อย่างแน่นอน เพราะ “นัตถิ” ก็มาจาก  

“น+อัตถ”ิ ถ้า “อตัถ ิไม่มี” “นัตถิ” จะมไีด้อย่างไร เพราะฉะน้ันขอให้พวกเราบรรดาศษิย์มหาจฬุาฯ ทัง้ 

บรรชติและคฤหัสถ์จงร่วมแรงร่วมใจกันสมคัรสมานสามคัคี “หอบรุพาจารย์ และ หอเกียรตคุิณ” ซึง่ยัง 

ไม่มีให้มีขึ้นให้ได้เถิด จะเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา ธรรมต่อบรรพบุรุษซึ่งเป็น 

“ปูชนียบุคคลและบุรพาจารย์” ของเรา ให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

(๗)



(๘)

ผู้บริหารและคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยชุดที่ ๒๑ นี้ ได้ท�างานมาครบ ๑ ปีเต็ม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังจะเห็นได้ดังนี้

คือ มีจ�านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก จัดหารายได้เข้ามาในสมาคมสูงสุดเมื่อเทียบ

กับรายจ่าย ประสานงานและให้การสนับสนุนมวลสมาชิกในแต่ละรุ่นเกิดความรัก สามัคคี 

พบปะสงัสรรค์กนับ่อยครัง้มากย่ิงขึน้เพ่ือความเป็นหนึง่เดยีวกัน และได้น้อมน�าค�าชีแ้นะจาก 

พระเดชพระคุณพระพรหมบณัฑิต อธิการบด ีท่ีให้สมาคมศิษย์เก่าทุกท่านเปิดโอกาสศิษย์เก่า

ทัว่ไปทีป่ระสบความส�าเรจ็ทัง้ชวิีตส่วนตวัและหน้าท่ีการงานเข้ามาช่วยมหาวิทยาลยั เพ่ือเพ่ิม

คุณค่าทางวิชาการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

การจัดงานวันบุรพาจารย์ครั้งที่ ๑๕ ในวันเสารท์ี่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้

ก็เพื่อร�าลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ทุก ๆ  รุ่นและถือโอกาสประกาศเกียรติคุณของศิษย์เก่า 

มจร ดีเด่น ที่ประสบผลส�าเร็จในชีวิต บ�าเพ็ญประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา ส่งเสริม

กิจการของมหาวิทยาลยัและให้การสนบัสนนุสมาคมศษิย์เก่า มจร อย่างสม�า่เสมอ ด้วยเหตนุี้ 

คณะกรรมการและมวลสมาชกิทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคท่ัวประเทศจงึร่วมแรงร่วมใจ

กันจดังานในครัง้นีเ้พ่ือแสดงความกตญัญูกตเวทติาธรรมแด่บรุพาจารย์และแสดงความยินดี

กับศิษย์เก่าดีเด่นทุกรูป/คน ด้วย

ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ ๒๑ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน

ที่มีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนให้สมาคม ฯด�าเนินไปตามวัตถุประสงค์ จนบรรลุ

เป้าหมายเป็นท่ีประจักษ์แล้วและหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะช่วยรักษาและประคับประคอง

สมาคมซึ่งเป็นเสมือนสมบัติท่ีหวงแหนร่วมกันของพวกเราให้เจริญก้าวหน้าคู่กับมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ตลอดไป

นายกสมาคมศิษย์เก่าคนที่ ๑๒

สาร นายกสมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู�



(๙)

วันบรุพาจารย์ของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เป็นวันทีม่คีวามส�าคญัย่ิง

ต่อชาว มจร ทุกคน เพราะเป็นวันเริม่แรกของมหาวิทยาลยัในฐานะเป็นสถาบนัอดุมศกึษา (๑๘ 

กรกฎาคม ๒๔๙๐) ซึ่งตลอดระยะเวลา ๖๕ ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยของเราได้มีพัฒนาการ

อย่างต่อเนื่องตามล�าดับจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

การจดังานวนับรุพาจารย์ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ น้ี นับเป็นครัง้ท่ี ๑๕ ตัง้แต่เริม่ต้นจดังานในปี 

พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา โดยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์

เก่า มจร ได้ก�าหนดจัดงานวันบุรพาจารย์ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยในภาคได้

จดัให้มกีารประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรดน�า้รบัพรจากอาจารย์

อาวุโส ส่วนในภาคบ่าย สมาคมศษิย์เก่าจดัให้มกีารแข่งขนักีฬาสมัพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าอกีด้วย

ในการด�าเนนิการของสมาคมศษิย์เก่า ในระยะเวลาทีผ่่านมานัน้ คณะกรรมการสมาคม

ทุกชุดโดยเฉพาะชุดที่ ๒๑ (๒๕๕๗-๒๕๕๙) มีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าในการท่ีจะสร้าง

เครือข่ายของสมาคมศิษย์เก่า ให้โยงใยกระจายไปทั่วทั้งประเทศและต่างประเทศด้วย จึงเป็น

ภารกิจทีค่ณะกรรมการบรหิารทกุรุน่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันขบัเคลือ่นองค์กร ให้เป็นศนูย์กลาง

เชือ่มประสานและช่วยเหลอืซึง่กันและกัน อกีท้ังยังเป็นการช่วยเผยแพร่ชือ่เสยีงและเกียรติคุณ

ของมหาวิทยาลัยของพวกเราให้ขจรขจายไปด้วย

ในนามของกรรมการบรหิารสมาคม ขอขอบคณุทกุท่านท่ีมส่ีวนร่วมให้การด�าเนนิงานของ

สมาคมและการจัดงานในครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่างานวันบุรพาจารย์ ประจ�าปี 

พ.ศ.๒๕๕๘ จะเป็นโอกาสอนัดทีีศ่ษิย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนัได้พบปะสงัสรรค์และได้แสดงออก

ซึ่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมอย่างเต็มเปี่ยมกันทั่วหน้า

สาร เลขาธิการสมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.ธัชชนันท� อิศรเดช



สารผูบริหาร ........................................................................................................................................ (๔) 

ความเปนมาของสมาคม ..................................................................................................................๖ 

รายชื่อของศิษยเกาดีเดนตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน .................................................................๑๕

ประกาศสมาคมศิษยเกา มจร ...................................................................................................๑๙ 

    เรื่อง เกณฑการพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาดีเดน

    เรื่อง ศิษยเกาดีเดนประจําป พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประวัติศิษยเกาดีเดนประจําป ๒๕๕๘ ....................................................................................๒๓ 

ทําเนียบนายกสมาคมศิษยเกา ...................................................................................................๖๗  

คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปจจุบัน .............................................................................๖๙

สรุปผลงานของสมาคม .................................................................................................................๗๑

ระเบียบวาระการประชุมใหญ สามัญประจําป ๒๕๕๗ .................................................๗๕

รายงานการประชุมใหญ สามัญประจําป ๒๕๕๘ ...........................................................๗๘

บัญชีงบดุลประจําปของสมาคม ................................................................................................๘๗ 

คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ............................................................๙๒

    เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวันบุรพาจารย

กําหนดการ งานวันบุรพาจารย ......................................................................................... .๑๐๐
ประมวลภาพกิจกรรม สมาคมศิษยเกา .......................................................................... .๑๐๑

สาร
บัญ



มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11

ความเป�นมา
ของสมาคมศิษย�เก�า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



12 วันบุรพาจารย ์
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

21

�
�
�
�
��
�
��
�
��
��
�
��
�
��

 
�
�
���
�
⌫� 
�

�������� �������⌫����������������� ��� ���

���⌫���������⌫������������������������ ��� ���������

��������������⌫����⌫������������������������ ���

������⌫�������⌫��������������������������� ������������������������

�������������������������� ��������� ���� ����

�⌦�����������⌫�������������������������������������⌫����������⌫�����

�����⌫������ �������������������⌫�����

������⌫�������������������������������

���������⌫�������������������� �⌫��⌦�������������� ���

���������⌫� �� ���� ���� �⌦�������������������⌫�����⌫���������

�������������������������

�������⌫���������⌫����������������������

������������������

����������������������������������
	
����������

����������������� ����������� ���������

������������������������ ���� ����������

 �⌦��������������� ��� ������� ��������⌦�����������������������

��� ����

�  ���������� � ������������������������������������������������������������ ���������� �����



มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13

22

�
�
�
�
��
�
��
�
��
��
�
��
�
��

 
�
�
���
�
⌫� 
�

���������������� ������ ����������� ���������������������

�� �� ��� � ���������� ����������������  ������ ���� ����

���������� ������������

�������������������������

�������������������⌫��������������������

������������������������������� �������������������

�����������������������������������������������⌫��������������

����������������������� �⌫�������������⌫���������������

�����������������������������⌦�� ���������⌫���������������

����������������⌫�������������⌫���������� ��������

��������������������������⌦�� ���������������������������������

������⌫�������������������������������������������⌦�������⌦��

�������������������������������

�����⌦����������⌫������������������������



14 วันบุรพาจารย ์
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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ประวัติความเป�นมา 
ของศิษย�ดีเด�น

รายนามศิษย�เก�าดีเด�น
สมาศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต�ป� ๒๕๒๒-ป�จจุบัน

พ.ศ. ๒๕๒๒
 นายจํานงค ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๒๓ ไมมีการคัดเลือก
พ.ศ. ๒๕๒๔ ไมมีการคัดเลือก
พ.ศ. ๒๕๒๕ ไมมีการคัดเลือก
พ.ศ. ๒๕๒๖
 ๑.พันเอก(พิเศษ)วัชระ  คงอดิศักดิ์
 ๒.นายสมาน  งามสนิท
 ๓.นายวรศักดิ์  จันทมิต
 ๔.นายบูรณ  เกตุทัสสา
 ๕.นายสุรพล  ธรรมลังกา
พ.ศ. ๒๕๒๗
 ๑.พันเอกแสง สมบุญ
 ๒.นายบุญเรือง  อิททวรันต 

๓.นายอุดม บัวศรี
 ๔.นายประสิทธิ์  ศรีสมุทร
 ๕.นายบุญรวม  ทิพพศรี
 ๖.นายธนพร  เพิ่มโภคา
 ๗.นางกอบแกว  บุญไธสง
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ไมมีการคัดเลือก
พ.ศ. ๒๕๒๙
 ๑.นายสุระ  อุณวงศ
 ๒.นายอดิศักดิ์  ทองบุญ 

๓.นายสุภาคย  อินทองคง
 ๔.นายสุบรรณ  จันทบุญ
 ๕.นายเคนศักดิ์  ตันสิงห
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ไมมีการคัดเลือก

พ.ศ. ๒๕๓๑
 ๑.นายสิริวัฒน  คําวันสา
 ๒.นายทรางวิทย  แกวศรี 

๓.นายจิรพัฒน  ประพันธวิทยา
 ๔.นายบุณย  นิลเกษ
พ.ศ. ๒๕๓๒
 ๑.นายชูศักดิ์  ทิพยเกษร
 ๒.นายจําลอง สารพัดนึก 

๓.นางสมพงษ  ปองเกษม
 ๔.นายบุญมี  แทนแกว
 ๕.นายสุรินทร  การะนนท
 ๖.นายเสถียร  ชาวไทย
 ๗.นายคํา  พาหอม
 ๘.นายกําพล  สิริมุนินท
 ๙.นายแสง  ศรศักดา
 ๑๐.นายบุญชอบ  เริงทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๓
 ๑.นายบุญลือ  วันทายนต
 ๒.นายบุญทัน  ดอกไธสง 

๓.นายเหรียญ  เตียงสา
พ.ศ. ๒๕๓๔
 ๑.พันเอกศรีสวัสดิ์  แสนพวง
 ๒.นายสนิท  ไชยวงษคต

๓.นายถาวร  เสารศรีจันทร
 ๔.นายแสวง  สาระสิทธิ์
 ๕.รอยเอกอรุณ  นิลสุวรรณ
พ.ศ. ๒๕๓๕
 ๑.นายคูน  บุญธรรม
 ๒.นายวิชาญ  ฤทธิรงค
พ.ศ. ๒๕๓๖
 ๑.พันเอกทองขาว  พวงรอดพันธุ
 ๒.นายประมวล เพ็งจันทร

๓.นายชอบ  ดีสวนโคก
พ.ศ. ๒๕๓๗
 ๑.นายแสวง  อุดมศรี
 ๒.นายเจริญ  ศรประดิษฐ

๓.นายเริงณรงค  แกวเนตร
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๓๘
 ๑.นายดุสิต  โสภิตชา
 ๒.พันเอกไชยนาจ  ญาติฉิมพลี

๓.นายอเนก  นําทอง
 ๔.นายเปลื้อง  พลโยธา
พ.ศ. ๒๕๓๙
สาขาขาราชการนายทหารและตํารวจ

๑.พันเอก(พิเศษ) ลือพงษ  สุนทรเศวตร
 ๒.พันตํารวจโท โกวิทย  เงาจุฑา
สาขาการปกครอง

๑.นายเชษฐชวาล  บุญงอก
สาขานักการเมือง

๑.รอยโท  ดร.กุเทพ  ใสกระจาง
สาขาครู อาจารย และนักวิชาการ

๑.นายวีระ  ศักดิ์วีระวงศ
 ๒.นายดนสวัสดิ์  ชาติเมธี
สาขานักธุรกิจ

๑.นายอราม  พลตรี
พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๖  ไมมีขอมูล
พ.ศ. ๒๕๔๗
 ๑.ผศ.ดร.ชาติชาย  พิทักษธนาคม
 ๒.ผศ.ดร.เริงชัย  หมื่นชนะ

๓.พันโท  นเรศร  จิตรักษ
 ๔.นายอุดร  จันทะวัน
 ๕.นายสมบูรณ  ชูดวง
 ๖.นายเรืองเดช  ศรีมุนี
พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๑.รศ.ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งคํา
 ๒.ผศ.ชํานะ  พาซื่อ

๓.ดร.พิสิษฐ  โคตรสุโพธ
 ๔.นายคํานึง  ปราบสงคราม
 ๕.นายวิทยา  ทองดี
พ.ศ. ๒๕๔๙
 ๑.นายสนั่น  ไชยานุกุล
 ๒.ดร.อดิศร  เพียงเกษ 

๓.นายจํานง  สวมประคํา
 ๔.นายบุญเรือง  บูรภักดิ์
 ๕.ผศ.ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธ
 ๖.ผศ.ดร.จรูญ  ทิพยกัณฑ

 ๗.นายยัง  กุนอก
 ๘.นายพิชิต  สมสุข
พ.ศ. ๒๕๕๐
ศิษยเกาดีเดนเกียรติคุณ ๖๐ ป อุดมศึกษา
๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ศ.พิเศษ 
 วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
๒. พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร. 
 วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
๓. พระธรรมปริยัติเมที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) 
 วัดปฐมเจดีย  นครปฐม
๔. พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ สิริธโร) ผศ.ดร. 
 วัดนครสวรรค นครสวรรค
๕. ศาสตราจารยพิเศษ จํานง  ทองประเสริฐ 

ราชบัณฑิต
๖. ศาสตราจารยพิเศษ อดิศักดิ์  ทองบุญ ราชบัณฑิต
 ๑.ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์
 ๒.ดร.มนูญ  มุกขประดิษฐ 

๓.พลตรี เฉลิมชัย  สียงใหญ
 ๔.นายวิเชียร  พรหมวงษ
 ๕.นายกําภู  ภูริภูวดล
 ๖.นายนิคม  หินลาด
 ๗.นายสมพร  เพชรรัตนวงค
พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๑.รศ.ดร.เปรื่อง  กิจรัตนภร 
 ๒.รศ.ชารี  มณีศรี

๓.รศ.สยาม  ดําปรีดา
 ๔.นายโชฃ  ไกรเทพ
 ๕.นายสุจินต  เพชรเนียน
 ๖.รศ.ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ
 ๗.รศ.ดร.สําเนียง  เลื่อมใส
 ๘.ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม
 ๙.ดร.ชลวิทย  เจียรจิตต
 ๑๐.พันโท รณชัย  ไวยศรีแสง
 ๑๑.นายวิชาญ  พูลสวัสดิ์
 ๑๒.ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา

๑๓.นายปน  อะทะเทพ
๑๔.นายสุภาพ  ศรีกะชา
๑๕.นายไชยพร  มาลาอบ
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ดานผลงานดีเดน
 ๒.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์
 ๓.รศ.ดร.ปรีชา  คะเนตนอก
ดานสรางคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
 ๔.นายสมศักดิ์  สายหยุด
 ๕.นายบํารุง  พันธอุบล
ดานพัฒนาสังคมและบํารุงสาธารณะประโยชน
 ๖.นายธีรพงศ  สมเขาใหญ
 ๗.นายพลเผา  เพ็งวิลาศ

ศิษย�เก�าดีเด�น ประจําป� พ.ศ.๒๕๕๕
ก.ศิษยเกาดีเดนเกียรติคุณ จํานวน ๘ รูป คือ
๑. พระเทพสิทธิเวที  (สําราญ รตนธมฺโม)   

เจาคณะเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
๒. พระเทพรัตนมุนี (สายพงศ อโนมปฺโญ)  
 เจาคณะจังหวัดอุดรธานี
๓. พระเทพกิตติโมลี  (ทองสูรย สุริยโชโต)  

ที่ปรึกษาอธิการบดี
๔. พระเทพสิริโสภณ  (ภากร ฐิตธมฺโม)  

เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. พระเทพคุณาธาร  (อารีย เขมาโร)   

ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดสตูล
๖. พระเทพสารคามมุนี (ปุม ปณฺฑิโต)   

เจาคณะจังหวัดมหาสารคาม
๗. พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร)   

เจาคณะจังหวัดปทุมธานี
๘. พระเทพปญญาโมลี (วิศิษฎ กนฺตสิริ)   

เจาคณะจังหวัดพังงา
ข.ศิษยเกาดีเดนประจําป จํานวน ๘ คน คือ
ดานความสําเร็จในอาชีพและหนาที่การงาน
 ๑.นายสุรพล  เพชรวรา
 ๒. นายจเร   เร็วอุไร
ดานผลงานเดน
 ๓.รศ.ประชัน  คะเนวัน
 ๔.ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร
ดานสรางคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
 ๕. ผศ.ดร.สังวร  พรหมเสน
 ๖. รศ.ใหม  เฉตรไธสงค

พ.ศ. ๒๕๕๒
ดานความสําเร็จในอาชีพและหนาที่การงาน

๑.นายสมบัติ  ศีลสาร
 ๒.นายคณพล  ตุยสุวรรณ
ดานสรางคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

๓.ผศ.ดร.ธีรยุทธ  พึ่งเทียร
๔.ผศ.ดร.โสวิทย  บํารุงภักดิ์

ดานผลงานเดน
๕.รศ.สุทธิชัย  ยังสุข
๖.นายนพรัตน  บุญจร

ดานพัฒนาสังคมและบําเพ็ญสาธารณะประโยชน
๗.นายสวรรค  แสงบัลลังค

พ.ศ. ๒๕๕๓ (ไมมีการคัดเลือก)

ศิษย�เก�าดีเด�นเกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๔
๑. พระพรหมสุธี (เสนาะ ปฺญาวชิโร) 
 เจาคณะภาค ๑๒
๒. พระธรรมปญญาภรณ (สุชาติ ธมฺมรตฺโน) 
 เจาคณะภาค ๕
๓. พระธรรมโมลี (ทองอยู ญาณวิสุทฺโธ) 
 เจาคณะจังหวัดสุรินทร
๔. พระธรรมสิทธินายก (ธงชัย  สุขญาโณ) 
 เจาคณะภาค ๑๐
๕. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปยฺโญ) 
 เจาคณะภาค ๓
๖. พระเทพปญญาสุธี (พรอม โฏวิโท) 
 อดีตเจาคณะภาค ๑๖
๗. พระเทพวีราภรณ (นิมิต  จิตฺตทนฺโต) 
 เจาคณะภาค ๑๘
๘. พระเทพสิทธิเมธี (เฉลิม  พนฺธุรํสี) 
 เจาคณะกรุงเทพมหานคร
๙. พระสุธีวรญาณ (ณรงค จิตฺตโสภโณ) 
 รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

ข.ศิษยเกาดีเดนประจําป จํานวน ๗ คน คือ
ดานความสําเร็จในอาชีพและหนาที่การงาน
 ๑.นายพิศาล  แชมโสพา
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ดานพัฒนาสังคมและบําเพ็ญสาธารณประโยชน
 ๗. นายเนติ  แกวเคน
 ๘. ดร.สําราญ  พีระเพ็ญกุล

ศิษย�เก�าดีเด�น ประจําป� พ.ศ.๒๕๕๖
ศิษยเกาดีเดนเกียรติคุณ (พระภิกษุ) จํานวน ๙ รูป 
ประกอบดวย

๑. พระเทพพุทธิวิเทศ (สวัสดิ์ อตฺถโชโต)
๒. พระราชพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร)
๓. พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํงสี) 

ดร.
๔. พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต สมฺมาปฺญโญ) 

รศ.ดร.
๕. พระสุวรรณเมธาภรณ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) 

ผศ.ดร.
๖. พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ (ธีรพงษ สิรินฺ

ธโร)
๗. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ)
๘. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
๙. พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

ศิษยเกาดีเดน (คฤหัสถ) จํานวน ๘ คน ประกอบดวย
ดานความสําเร็จในอาชีพและหนาที่การงาน

๑. ดร.ชัยสิทธิ์  ทองบริสุทธิ์
๒. นายสัณฐาน  ใจเอื้อ
ดานผลงานเดน
๑. รศ.ดร.จินดา จันทรแกว
๒. ดร.วีรชาติ  นิ่มอนงค
ดานสรางคุณประโยชนแก มจร.
๑. ผศ. ปฐมพงศ ทินบรรเจิดฤทธิ์
๒. นายสุพล  ศิริ
ดานพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน
๑. นายประยูร  เหมือนเหลา
๒. นายธฤญเดชา  ลิภา

ศิษย�เก�าดีเด�น ประจําป� พ.ศ.๒๕๕๗
ศิษยเกาดีเดนเกียรติคุณ (พระภิกษุ) จํานวน ๑๑ รูป 
ประกอบดวย

๑. พระเทพกิตติเวที (ฉํา ปฺุญชโย)
๒. พระราชเขมากร (ประยุทธ วงยศ)
๓. พระราชวรมุนี (พล อาภากโร)
๔. พระราชรัตนาลงกรณ (สุวีโร)
๕. พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปฺโญ)
๖. พระราชปญญารังษี (วีระเวส สุวีโร)
๗. พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปฺุญวิชโย)
๘. พระเมธีธรรมาจารย (ประสาร จนฺทสาโร)
๙. พระโสภณวชิราภรณ (ไสว โชติโก)

ศิษยเกาดีเดนเกียรติคุณฝายตางประเทศ
๑. พระสุธีญาณวิเทศ (วิสุทธิ์ โชติญาโน) 

วัดธรรมาราม เบลเยี่ยม
๒. พระครูวิเทศพรหมคุณ วัดไทยอเมริกา

รายชื่อศิษยเกาดีเดน ประจําป ๒๕๕๗
๑. ดานผลงานและวิชาการเดน

๑.๑ รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา
๑.๒ รศ.นิลรัตน กลิ่นจันทร
๑.๓ รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน

      ๒.  ดานสงเสริมพระพุทธศาสนาและทํานุบํารุง 
 ศิลปวัฒนธรรม
 ๒.๑ พ.อ.ดร.ณรงค ครองแถว
 ๒.๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
 ๒.๓ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร 
      ๓. ดานพัฒนาสังคมและบําเพ็ญสาธารณประโยชน
 ๓.๑ ดร.บัว พลรัมย
 ๓.๒ อาจารยรัฐพล ฤทธิธรรม
 ๓.๓ นางสาวธรรมวลี ศรีแจม
       ๔. ดานความสําเร็จในอาชีพและหนาที่การงาน
 ๔.๑ พ.อ.พิเศษ สมพงษ ถิ่นทวี 
 ๔.๒ นายธีรวัฒน วงศาสุวรรณ
 ๔.๓ ดร.บุญรอด บุญเกิด
       ๕. ดานสรางคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัย
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ๕.๑ ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ
 ๕.๒ ดร.ธีรวิทย ภิญโญณัฐกานต
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ประกาศสมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง เกณฑ�การพิจารณาคัดเลือกศิษย�เก�าดีเด�น

เพ่ือใหก้ารคัดเลอืกศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคามศษิย์เก่า มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั

ด�าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคม และเป็นการยกย่อง

และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าอันเป็นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึง

ประกาศเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

๑. ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น มี ๕ ประเภท ดังนี้

๑.๑  ด้านความส�าเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน

๑.๒  ด้านผลงานและวิชาการเด่น

๑.๓  ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑.๔  ด้านพัฒนาสังคมและบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์

๑.๕  ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

๒. เกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

๑. เกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น

๑.๑ ไม่เป็นกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ หรือกรรมการคัดเลือก

๑.๒ เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือสถาบันในสังกัด

๑.๓ เป็นผู้ประพฤติชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑.๔ เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่าง

ที่ดีท�าประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเอง
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒.๔ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาสังคมและบ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์

  - อุทิศตนและท�าคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ท้องถิ่น ประเทศชาติ

  - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมส่วนรวม ท้องถิ่น ประเทศชาติ

  - มีผลงาน อาชีพหน้าที่การงาน ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ท้องถิ่น ประเทศชาติ

  - ไดร้บัการยอมรบัทางสงัคมโดยภาพรวมเปน็ทีโ่ดดเดน่หรอืไดร้บัรางวัลเชดิชเูกียรติ

๒.๕ ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

  - ศรัทธาและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

  - ช่วยเหลือกิจการงานของพระพุทธศาสนาด้านต่างๆ

  - ช่วยเหลือกิจการงานของคณะสงฆ์ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

๓. วิธีการคัดเลือก

ศิษย์เก่าจ�านวน ๕ คนขึ้นไป ร่วมกันเสนอชื่อตามแบบที่สมาคมก�าหนดต่อคณะกรรมการสรรหา

ศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อด�าเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง ๕ ด้าน ด้านละไม่เกิน ๓ คน เมื่อคัดเลือกแล้วให้

น�าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗

(ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม)

นายกสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศ
สมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ศิษย�เก�าดีเด�นเกียรติคุณและศิษย�เก�าดีเด�นประจําป�

พุทธศักราช ๒๕๕๘

ด้วยได้มีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทุกระดับ ได้บ�าเพ็ญ

ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ บวรพระพุทธศาสนาและแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั เปน็อย่างย่ิง สมควรไดร้บัการยกย่องประกาศเกียรตคิณุเปน็ศษิย์เก่าดีเดน่เกียรตคิณุและ

ศิษย์เก่าดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของปวงศิษย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสืบไป

อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และมติท่ีประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม

ศษิย์เกา่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ครัง้ที ่๖/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

มมีตเิปน็เอกฉนัทใ์ห้ประกาศยกย่องศษิย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้มีรายนามดังต่อไปนี ้เปน็ศิษย์เก่า

ดีเด่นเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่นประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ จ�านวน ๑๐ รูป

๑. พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ)

๒. พระราชวิสุทธิมุนี (บุญชิต ญาณส�วโร)

๓. พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี)

๔. พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก)

๕. พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร สุนฺทรเมธี)

๖. พระวิมลธรรมคณี (เลี่ยว ยโสธโร)

๗. พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รักขิตธัมโม)

๘. พระโกศัยเจติยารักษ์ (วิชาญ กิตฺติปญฺโญ)

๙. พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร)

๑๐. พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมร�สี)
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ศิษย์เก่าดีเด่น จ�านวน ๑๕ คน

๑. ด้านความส�าเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน

 ๑.๑ พลเรือตรีมนูญ จันทร์นวล 

 ๑.๒ ดร.บุญจิระ บุญปัญญา

 ๑.๓ นายเอกราช ช่างเหลา

๒. ด้านผลงานและวิชาการเด่น

 ๒.๑ ศ.ดร.สมภาร พรมทา

 ๒.๒ รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง

 ๒.๓ รศ.เวทย์ บรรณกรกุล

๓. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย

 ๓.๑ ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์

 ๓.๒ อ.บุญนาค เนียมมาก

 ๓.๓ ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง

๔. ด้านพัฒนาสังคมและบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์

 ๔.๑ นายตรีรัช ภูคชสารศีล

 ๔.๒ นายเรือน ชนะวาที

 ๔.๓ นายวิชัย ใจมุ่ง

๕. ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 ๕.๑ พ.ท.ไชโย นามนนท์

 ๕.๒ ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ

 ๕.๓ นายวุฒิชัย อ่�าบ�ารุง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่)

นายกสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประวัติโดยสังเขป

ศิษย�เก�าเกียรติคุณและศิษย�เก�าดีเด�น

ประจําป� พ.ศ.๒๕๕๘ 
สมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประวัติ

ชือ่ ปญญา นามสกลุ ครฑุวงศ เกดิวนัศกุรที ่๒๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ตรง

กับวันศุกร ขึ้น ๑๑ คํ่า เดือน อาย ป มะแม ณ บานเลขที่ ๙๗ – ๙๙ ตําบล

ลาดหญา อําเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี โยมบิดา นายทองดี 

โยมมารดา นางสําราญ ครุฑวงศ 

การศึกษาเบื้องต�น

พ.ศ. ๒๕๐๙ จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ จากโรงเรียนกาญจนบุรีเกา ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

พ.ศ. ๒๕๑๒ จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๗ จากโรงเรียนลาดหญาวิทยาคม ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

บรรพชา เมื่อ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ที่ วัดกาญจนบุรีเกา ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง

กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พระอุปชฌาย พระครูกาญจโนปมคุณ (พระมงคลสิทธิคุณ) วัดทุง

ลาดหญา ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 พระอุปชฌาย พระราชปญญาสุธี (พระธรรมคุณาภรณ) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตําบลบานใต 

อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 พระกรรมวาจาจารย  พระครูกาญจโนปมคณุ (พระมงคลสทิธคิณุ) วดัทุงลาดหญา ตําบลลาดหญา 

อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 พระอนุสาวนาจารย  พระครศูรกีาญจนาภรณ (ปจจบัุน พระวสิทุธริงัษ)ี วดักาญจนบุรเีกา ตาํบล

ลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

การศึกษาภายหลังบรรพชา – อุปสมบท

พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได น.ธ.ตรี จากสํานักเรียนวัดกาญจนบุรีเกา

พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได น.ธ.โท จากสํานักเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบไดนักธรรมชั้นเอก ในสํานักเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบไดประโยค ๑-๒ จากสํานักเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบไดประโยค ป.ธ.๓ จากสํานักเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบไดประโยค ป.ธ.๔ จากสํานักเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบไดประโยค ป.ธ.๕ จากสํานักเรียนวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบไดประโยค ป.ธ.๖ จากสํานักเรียนวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบไดประโยค ป.ธ.๗ จากสํานักเรียนวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๒๕ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

 มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

พระราชวิสุทธิเมธี
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พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบไดประโยค ป.ธ.๘ จากสํานักเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

พ.ศ. ๒๕๒๙ สําเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา ภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย

พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได ป.ธ.๙ ในสํานักเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

หน�าที่และงานปกครองคณะสงฆ�

พ.ศ. ๒๕๒๔ เปน พระกรรมวาจานุสาวนาจารย

พ.ศ. ๒๕๒๖ เปน ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง

พ.ศ. ๒๕๒๖ เปน เลขานุการเจาคณะจังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. ๒๕๒๖ เปน อาจารยใหญสํานักเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

พ.ศ. ๒๕๓๖ เปน อาจารยใหญสํานักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. ๒๕๓๙ เปน พระอุปชฌาย

พ.ศ. ๒๕๓๙ เปน อาจารยใหญโรงเรียนสหศึกษาบาลี จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๒ เปน รักษาการแทนเจาคณะอําเภอสังขละบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๒ เปน เจาคณะอําเภอสังขละบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๗ เปน เจาอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง 

พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนผูอํานวยการโครงการขยายหองเรียน คณะพุทธศาสตร 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๘ เปน รองเจาคณะจังหวัดกาญจนบุรี 

ด�านการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนผูดําเนินการขอเปด โครงการขยายหองเรียนคณะพุทธศาสตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนอาจารยประจําโครงการขยายหองเรียนคณะพุทธศาสตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๗ ปฏิบัติหนาที่แทนประธานโครงการขยายหองเรียนคณะพุทธศาสตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนเจาสํานักเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรบัมอบหมายจากเจาคณะจังหวดั ใหดแูลรบัผดิชอบ ดานการศกึษา ของสาํนักเรยีนคณะจงัหวดั

กาญจนบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนผูอํานวยการบริหารโครงการขยายหองเรียนคณะพุทธศาสตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

สมณศักดิ ์   

พ.ศ.๒๕๔๓  ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโสภณ

พ.ศ.๒๕๕๐  ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิเมธี
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประวัติ

เกิดเมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน (พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙, พธ.บ., อ.ม., พธ.ด.) นามสกุล 

สุดโปรง วดัมหาธาตุยวุราชรงัสฤษฎิร์าชวรมหาวหิาร แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อุปสมบท

บรรพชา (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๑๔  ณ วัดศิริธรรมิกาวาส ตําบลโคกศรี อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกน โดยมี พระครูสิริสารธรรม(เหลา ปฺญาธโร) เปนพระอุปฌชาย

บรรพชา (ครัง้ที ่๒ ตามธรรมเนยีมวัด) เมือ่วนัที ่๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ์ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมพีระธรรมปญญาบด ี(สวสัดิ ์กติติฺสาโร ป.ธ. ๕) เปนพระอปุชฌาย 

อุปสมบท เมือ่วนัที ่๑๘ มนีาคม พ. ศ. ๒๕๒๖  ณ วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์แขวงพระบรมมหาราชวงัเขต

พระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย(อาสภมหาเถระ ป.ธ. ๕)

เมือ่ครัง้ดํารงสมณศักด์ิเปนพระพมิธรรม เปนพระอปุฌชาย,  พระธรรมวสิทุธาจารย(เหลว สมุโน 

ป.ธ.๕) เมื่อครั้งดํารงสมณศักดิ์เปนพระราชสารเวที วัดธาตุ พระอารามหลวง อําเภอเมืองจังหวัด

ขอนแกน เปนพระกรรมวาจาจารย, พระธรรมธีราชมหามุนี(โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙) เมื่อครั้ง

ดํารงสมณศักด์ิเปนพระเทพสิทธิมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เปนพระอนุสาวนจารย

การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๓ สําเร็จชั้นประถมศีกษาปที่ ๔ โรงเรียนบานบึงเนีย จังหวัดขอนแกน

พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบไลไดนักธรรมเอก วัดวุฒาราม สํานักเรียนคณะจังหวัดขอนแกน

พ.ศ. ๒๕๒๘ ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาศาสนาปรัชญา คณะพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดนักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ (อ.ม.) สาขาศาสนาศาสนาเปรยีบเทยีบ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ๒๕๕๔ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

หลักสูตรนานาชาติ (Internationl Program) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระราชสิทธิมุนี วิ.
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การศึกษาเพิ่ม

 ศึกษาแนวทางปฏิบัติวิปสสนากัมปฎฐานตามแนวมหาสติปฎฐาน โดยมีพระธรรมธีรราชมหามุนี

(โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ. ๙) เมื่อครั้งดํารงสมณศักดิ์เปนพระเทพสิทธิมุนี และ ดร. พระภัททันตะ

อาสภเถระอัคคมหากัมปฏฐานาจริยะ เปนครูผูบอกกัมมัฎฐาน

ความเชี่ยวชาญพิเศษ   วิปสสนาธุระ 

งานปกครอง

พ.ศ. ๑๕๓๑ เปนรองเจาคณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนผูชวยเจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนผูรักษาการเจาคณะ ๑๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนเจาคณะ ๗

พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนเจาคณะ ๓

หน�าที่การงาน

 - ปจจุบนัดํารงสมณศักด์ิ เปน พระราชสทิธมินุ ีตรปีฎกบัณฑติมหาคณสิสร บวรสงัฆารามคามวาสี

- ผูชวยเจาอาวาสพระอารมหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๓

 - เจาคณะเขตพญาไท

 - พระอุปชฌายวิสามัญ

 - พระวิปสสนาจารย สอนวิปสสนากรรมฐาน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

 - พ ระวิปสสนาจารยประจําคณะพุทธศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก  

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 - กรรมการชําระพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพครั้งที่ ๒,  

 กรรมการกองพระอภิธรรมปฎก ในการพิจารณาตรวจสอบตนฉบับและจัดพิมพพระไตรปฎก  

 ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ  ๖๐  ป ตามมติมหาเถรสมาคม

 - พระวิปสสนาจารย บรรยายธรรม และสอนใหกับ ยุวพุทธิกสมาคมฯ

 - พระวิปสสนาจารย/วิทยากรบรรยายตามสถานที ่และสถานศึกษาตาง ๆ  ตามที่ไดรบัอาราธนา
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประวัติ

พระราชปรยิตัโิมล ี(สทุศัน) ฉายา วรทสสฺ ีอาย ุ๔๓ พรรษา ๒๓ วทิยฐานะ ป.ธ.

๙, น.ธ.เอก, ป.วค. (ประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพครู), พธ.บ. (ปรัชญา), 

ศษ.บ. (บรหิารการศกึษา), อ.ม. (ศาสนาเปรยีบเทยีบ). ค.ม. (บริหารการศึกษา) 

Ph.D (Cultural Science)

ป�จจุบันดํารงตําแหน�ง 
๑. เจาอาวาสพระอารามหลวง วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

๒. เจาคณะเขตบางกอกใหญ

๓. เจาสํานักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

๔. เจาคณะ ๒ วัดโมลีโลกยาราม

๕. อาจารยใหญสํานักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

๖. ครูสอนพระปริยัติธรรม สํานักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

๗. กรรมการผูทรงคุณวุฒิฝายวิชาการ สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง

๘. รองเจาคณะภาค ๙ (กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด)

๙. ประธานบริหาร มหาบาลีวิชชาลัย สถาบันสอนภาษาบาลีสําหรับบุคคลท่ัวไป (สอนบาลีฆราวาส

ทั้งในวัด มูลนิธิ โรงเรียนตาง ๆ และเรือนจําจํานวน ๔ แหง)

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙)  สํานกัเรยีนวดัมหาธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั 

 เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๕๗ สาํเรจ็ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (ปร.ด.) สาขาวฒันธรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

ความชํานาญพิเศษ 
๑. ความชํานาญดานพิมพดีด คอมพิวเตอร-ซอฟตแวร และงานสารบรรณ

๒. ความชํานาญดานการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

๓. ความชํานาญดานการอบรมศีลธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาทุกระดับ

๔. ความชํานาญดานการบรรยายงานวิชาการทางพระพุทธศาสนา ปรัชญาการบริหารการศึกษา

 ในสถานศึกษา และการบริหารสํานักเรียน

พระราชปริยัติโมลี
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งานการปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนเจาอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนเจาคณะเขตบางกอกใหญ

พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนพระอุปชฌาย (วิสามัญ)

งานการศาสนศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปจจุบัน เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิฝายวิชาการ  สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปจจุบัน เปนผูอํานวยการโครงการอบรมบาลีกอนสอบสนาม-หลวง ประจําป ตั้งแตชั้น

ประโยค ๑-๒ ถึงชั้นประโยค ป.ธ.๙  มีนักเรียนเขารวมอบรมในโครงการปละ 

๒๕๐-๓๐๐ รูป 
 

ผลงานเขียน

๑. เคล็ดลับวิชาสัมพันธไทย ชั้นประโยค ป.ธ.๓ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

๒. ธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุงตามหลักสูตรใหม

๓. ปญหาและเฉลยบาลีสนามหลวงชั้นเปรียญเอก (พ.ศ. ๒๕๔๙)

๔. หลักสูตรบาลีไวยากรณและหลักสัมพันธ

๕. เบญจศีลเบญจธรรม อุดมชีวิตของมนุษย 

๖. คูมือคูใจพระคาถาธรรมบท

๗. พระธัมมปทัฏฐกถา แปลโดยพยัญชนะภาค ๑ - ภาค ๔

๘. พระธัมมปทัฏฐกถา แปลโดยพยัญชนะ ภาค ๕ - ภาค ๘

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดรับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ (สป.) ที่ “พระเมธีวราภรณ”

พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชปริยัติโมลี”          
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประวัติ

อาย ุ๖๕ พรรษา ๔๔ วทิยฐานะ ป.ธ.๖  ,น.ธ.เอก ,พธบ ,รป.ม.  วดับางนานอก 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ป�จจุบันดํารงตําเเหน�ง 
๑. เจาคณะเขตพระโขนง - บางนา ๒. เจาอาวาสวัดบางนานอก

สถานะเดิม

ชื่อ ธนัญชัย นามสกุล ไกรวาสไชยวงษ  เกิด ๒ ฯ ๓  วันที่ ๓  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๘๙  บิดาชื่อนายสา  

มารดาชื่อนางเจิม ไกรวาสไชยวงษ  บานเลขที่ ๔๕ หมูที่ ๒ ตําบลเนินฆอ อําเภอเเกลง  จังหวัดระยอง

บรรพชา

วัน ๖ฯ๖ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ วัดเนินทราย ตําบลเนนินฆอ  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

พระอุปชฌาย พระครูสุตพลวิจิตร(หลวงปูครํ่า ยโสธโร)วัดวังหวา  ตําบลวังหวา อําเภอแกลง จังหวัดรอง

(ภายหลงัไดรับพระราชทานสมณศักด์ิ เปนพระราชาคณะช้ันสามญั ในราชทานนามท่ี พระมงคลศลีาจารย)

อุปสมบท

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๐ ณ วัดบางนานอก  เเขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

พระอุปชฌาย พระวินยานุวัติคุณ  วัดสะพาน  แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร

วิทยฐานะ

พ.ศ.๒๕๐๖ สอบไดน.ธ.เอก สํานักเรียนคณะจังหวัดระยอง

พ.ศ.๒๕๒๖ สอบได ป.ธ.๖ สํานักเรียนเขตพระโขนง วัดบางนานอก

พ.ศ.๒๕๔๙ สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี พุทธศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

พ.ศ.๒๕๕๐ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พ.ศ.๒๕๕๗ สําเรจ็การระดบัปรญิญาเอก ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาการบรหิารการพฒันาทรพัยากรมนษุย  

 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พระราชรตันโสภณ (ขนตฺโิก)
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การปกครอง

พ.ศ.๒๕๒๙  เปนผูชวยเจาอาวาสวัดบางนานอก

พ.ศ.๒๕๓๑   เปนเจาอาวาสวัดบางนานอก

พ.ศ.๒๕๓๔ เปนเจาคณะเเขวงบางนา - บางจาก

พ.ศ.๒๕๓๕  เปนพระอุปชฌาย

พ.ศ.๒๕๔๖  เปนเจาคณะเขตพระโขนง - บางนา

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดรบัแตงตัง้เปนพระครฐูานานกุรม  ฐานานศัุกดิใ์นพระธรรมกติตวิงศ ทีพ่ระครูปลดักิตตมิงคลวัฒน

พ.ศ.๒๕๓๖ ไดรับพระราชทานตัง้สมณศกัดิ ์ เปนพระครสูญัญาบัตร เจาคณะเเขวงชัน้เอก ในพระราชทนินาม

 ที ่พระครศูรกีติตวิงศ

พ.ศ.๒๕๔๖ ไดรับพระราชทานเลือ่นสมณศกัดิ ์เปนพระครูสญัญาบตัร เจาคณะเขตชัน้โท (เปลืย่นถอืพดั)

 ที ่พระครศูรกีติตวิงศ

พ.ศ.๒๕๔๙ ไดรับพระราชทานเลือ่นสมณศกัดิ ์เปนพระครูสญัญาบตัร เจาคณะเขตชัน้พเิศษ (ปรบัวฒุ)ิ

 ที ่พระครศูรกีติตวิงศ

พ.ศ.๒๕๕๐ ไดรับพระราชทานสมณศกัด์ิ เปนพระราชาคณะชัน้สามญั ในพระราชทนินามท่ี 

 พระโสภณธรรมวาที

พ.ศ.๒๕๕๗ ไดรับพระราชทานเลือ่นสมณศกัดิ ์ปนพระราชาคณะชัน้ราช ในพระราชทนินามที่ 

 พระราชรตันโสภณ
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประวัติ

พระราชปริยัติวิธาน ฉายา สุนฺทรเมธี อายุ ๔๕ ป พรรษา ๒๒ นามเดิม 

พระมหาสุนทร  นามสกุล มนตสวรรค เกิดเมื่อวันศุกรที่ ๑๗ เดือน มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๑๓ บิดาชื่อ นายสามารถ มารดาชื่อ นางจร มนตสวรรค เกิดที่ 

บานเลขที่ ๕ หมูที่ ๔ ตําบลสรอยทอง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค

บรรพชา

วันเสารที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ วัดนิวิฐธรรมาราม ตําบลหนองนมวัว  อําเภอลาดยาว 

จงัหวดันครสวรรค โดยมพีระครนูวิฐิธรรมาภรณ  วดันวิฐิธรรมาราม  จงัหวดันครสวรรค เปนพระอปุชฌาย

อุปสมบท 
วันอาทิตยที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ณ พัทธสีมาวัดวิมุตตยาราม แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  

โดยมี เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ.๙) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

กรุงเทพฯ เปนพระอุปชฌาย พระครูเมธีวรญาณ วัดนาคกลาง วรวิหาร กรุงเทพฯ เปนพระกรรมวาจา

จารย และหลวงพอพระครูวิมุตติธรรมาภรณ วัดวิมุตตยาราม กรุงเทพฯ  เปนพระอนุสาวนาจารย

ประวัติการศึกษา

 - ป.ธ. ๗ สานักเรียนวัดราชโอรสาราม  เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

 - ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 - การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก

ดํารงตําแหน�ง

พ.ศ. ๒๕๓๘  ไดรับแตงตั้งเปนอาจารยใหญสํานักศาสนศึกษาวัดตากฟา

พ.ศ. ๒๕๓๙  ไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๔  ไดรับแตงตั้งเปนอาจารยใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

  ประจําจังหวัดนครสวรรค แหงที่ ๑

พ.ศ. ๒๕๕๐  ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปนรองเจาอาวาสวัดตากฟา พระอารามหลวง

พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปนพระอุปชฌายวิสามัญ

พ.ศ. ๒๕๕๕  ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปนรองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค

พระราชปริยัติวิธาน
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สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๔๗  ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอมรเมธี

พ.ศ. ๒๕๕๗  ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราชที่ 

  พระราชปริยัติวิธาน ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

รางวัลเกียรติยศที่ ได�รับ

พ.ศ.๒๕๔๒  ไดรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผูทาคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา

  ดานการศึกษาพระปริยัติธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๗  ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนคณะศึกษาศาสตร

  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. ๒๕๕๗  ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนคณะสังคมศาสตร

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พระวิมลธรรมคณี

ประวัติ

ชื่อ พระวิมลธรรมคณี  ฉายา ยโสธโร  อายุ  ๖๘ พรรษา ๔๖  

วิทยฐานะ  น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒,  พธ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด.

วัด  กระบี่นอย ตําบล กระบี่นอย อําเภอ  เมือง จังหวัด กระบี่

ป�จจุบันดํารงตําแหน�ง

๑. เจาอาวาสวัดกระบี่นอย

๒. เจาคณะจังหวัดกระบี่

สถานะเดิม  
ชื่อ  นายเลี่ยว   นามสกุล  ทองสาม  เกิดวัน  ๖ ฯ๑๐ ๔ คํ่า ป กุน วันที่  ๑  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๐ 

บิดา นายแจ มารดา นางพริ้ม บานเลขที่ ๑๒ หมูที่ ๑๐ ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมือง จังหวัด กระบี่

อุปสมบท

วัน ๔ ฯ๑๓๗ ป ระกา วันที่  ๒๘  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๒ วัด  ธรรมาวุธสรณาราม   ตําบล ปกาสัย 

อําเภอเมือง จังหวัด กระบี่ พระอุปชฌาย  พระธรรมาวุธวิศิษฐ วัด ธรรมาวุธสรณาราม  ตําบล  ปกาสัย 

อําเภอ เมือง จังหวัด กระบี่ 

วิทยฐานะ

 พ.ศ.๒๕๐๓ สําเร็จชั้น ป.๔ โรงเรียนวัดสุวรรณธาราราม อําเภอ  เมืองกระบี่ จังหวัด  กระบี่

 พ.ศ.๒๕๑๕ สอบไลได น.ธ.เอก สํานักศาสนศึกษาวัดแจง อําเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ.๒๕๑๘ สอบไลได ประโยค ๑-๒  สํานักศาสนศึกษา วัดแจง  อําเภอเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

พ.ศ.๒๕๒๕ สอบไลไดตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕) โรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ

ภาคทักษิณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ.๒๕๒๙ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๔๘  สําเร็จการศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร

พ.ศ.๒๕๕๗  สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) (ศษ.ด.) มหาวิทยาลัย

วงษชวลิตกุล



มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 35

งานปกครอง

พ.ศ.๒๕๒๙ เปนเจาอาวาสวัดกระบี่นอย ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

พ.ศ.๒๕๒๙  เปนเจาคณะตําบลปกาสัย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

พ.ศ.๒๕๓๓ เปนพระอุปชฌาย

พ.ศ.๒๕๓๖ เปนเจาคณะตําบลเหนือคลอง อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

พ.ศ.๒๕๔๑ เปนเจาคณะอําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

พ.ศ.๒๕๔๗ เปนเจาคณะจังหวัดกระบี่

งานพิเศษ

พ.ศ.๒๕๕๑-ปจจุบัน ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการสภาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

พ.ศ.๒๕๕๒-ปจจุบัน  ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาดานนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่

พ.ศ.๒๕๕๓  ไดรับประกาศเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภา

ผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓

พ.ศ.๒๕๕๖  ไดรับโลเกียรติคุณจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขใหวัดกระบี่นอย จังหวัดกระบี่  

มีเมตตาสารานียธรรมใหพุทธศาสนิกชนไดตระหนักถึงคุณคาและคุณประโยชนของ 

“วัดสงเสริมสุขภาพดีเดน”

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๓๔  ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ เปนพระครูสัญญ  าบัตร เจาคณะตําบล ชั้นตรี  ในราชทินนามที่  

 “พระครูกิตยากร”

พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เปนพระครูสัญญ  าบัตร เจาคณะอําเภอ  ชั้นโท 

 ในราชทินนามเดิม “พระครูกิตยากร”

พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะชั้น สามัญยก ในราชทินนามที่ 

  “พระวิมลธรรมคณี”
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พระบุรเขตธรรมคณี

ประวัติ

พระบุรเขตธรรมคณี ฉายา  รกฺขิตธมฺโม อายุ ๕๓ พรรษา ๓๔

นามเดิม บังคม นามสกุล สุธรรม เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๒

ที่บานปะอา หมูที่ ๒ ตําบลบอทราย อําเภอบอไผ จังหวัดตราด

บรรพชา-อุปสมบท

บรรพชา เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ณ วัดชางทูน อําเภอบอไผ โดยมี พระครูเขตคีรีคณารักษ 

วัดสลัก เจาคณะอําเภอเขาสมิง เปนพระอุปชฌาย (บวชเสร็จมาอยูวัดบอทราย)

อุปสมบท 
อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๒ ณ พัทธสีมาวัดบอไร โดยมีพระครูเขตคีรีคณารักษ 

เปนพระอุปชฌาย, พระสมุหจํานง อนีโฆ เจาอาวาสวัดบอไร (ตอมาเปนพระครูสุธรรมวิภัช) เปน

กรรมวาจาจารย, พระมหาสงา สกฺโก เจาอาวาสวัดโยธานิมิต เปนพระอนุสาสนาจารย (ปจจุบันไดรับ

พระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระเทพสุเมธมุนี ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดตราด)

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๕๑๓ จบระดับประถมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนวัดบอไร

พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบนักธรรมชั้นตรี สํานักศาสนศึกษาวัดบอไร

พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบนักธรรมชั้นโท สํานักศาสนศึกษาวัดโยธานิมิต

พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบนักธรรมชั้นเอกและบาลีชั้นประโยค ๑-๒ สํานักศาสนศึกษาวัดโยธานิมิต

พ.ศ. ๒๕๒๐ สอบได ป.ธ.๓ สํานักศาสนศึกษาวัดโยธานิมิต

พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบได ป.ธ.๔ สํานักศาสนศึกษาวัดโยธานิมิต

พ.ศ. ๒๕๒๕ จบมัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนบาลีอบรมศึกษา วัดสระเกศ มจร.

พ.ศ. ๒๕๒๗ จบมัธยมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนบาลีเตรียม วัดมหาธาตุ และสอบไดวิชาชุดครู พ.กศ.

พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบไดวิชาชุดครูพิเศษ (พ.ม.)

พ.ศ. ๒๕๓๑ สอบได ป.ธ.๕ สํานักเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร และสําเร็จปริญญาตรี สาขาพุทธ

ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๔ เปนเจาหนาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (นักการศึกษา ๓) กองปฏิบัติ

ศาสนกิจในประเทศ
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พ.ศ. ๒๕๕๒ สําเร็จปริญญาโท พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(วิทยาเขตจังหวัดนครราชสีมา)

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๙  ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครูสัญญาบัตร เทียบผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง

  ชั้นเอก ที่ พระครูสิริธรรมรักขิต

พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนเจาคณะอําเภอชั้นพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๕๕  ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะสามัญ (สป.) ที่ พระบุรเขตธรรมคณี
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พระโกศัยเจติยารักษ

ประวัติ

ตําแหนง เจาอาวาสวัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง ตําบลชอแฮ

อําเภอเมือง จังหวัดแพร

งานด�านการปกครอง

พ.ศ.๒๕๓๕ ผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดพระธาตุชอแฮ ตําบลชอแฮ

 อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

พ.ศ.๒๕๓๖ เจาอาวาสวัดพระธาตุชอแฮ ตําบลชอแฮ

 อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

พ.ศ.๒๕๔๖  เลขานุการรองเจาคณะจังหวัดแพร

พ.ศ.๒๕๔๙ เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดพระธาตุชอแฮ

 พระอารามหลวง ตําบลชอแฮ อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

พ.ศ.๒๕๕๐ เจาอาวาสวัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง

 ตําบลชอแฮ อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

พ.ศ.๒๕๕๔ เลขานุการเจาคณะจังหวัดแพร

พ.ศ.๒๕๕๔ รองเจาคณะจังหวัดแพร

พ.ศ.๒๕๕๕ พระอุปชฌาย วิสามัญ

พ.ศ.๒๕๕๘ มีพระภิกษุจําพรรษา ๑๖ รูป สามเณร ๑๖ รูป รวม ๓๒ รูป

เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได�รับ

พ.ศ.๒๕๔๑ ไดรับเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรมของ

 จังหวัดแพร เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑

พ.ศ.๒๕๔๑ ไดรับเกียรติบัตรวัดพัฒนาตัวอยางที่มีผลงานดีเดนกรมการศาสนา

 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๑

พ.ศ.๒๕๔๒ ไดรบัรางวัล เสาเสมาธรรมจกัร ผูทาํคณุประโยชนตอพระพุทธศาสนา ป ๒๕๔๒ ประเภท 

สงเสริมการศึกษาพระปริยัติ ธรรมแผนกสามัญศึกษา จากสมเด็จพระสังฆราช

 สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒
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พ.ศ.๒๕๔๖ ไดรับโลผูทําคุณประโยชนบริจาคทรัพยกอสราง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตแพร

พ.ศ.๒๕๕๓ ไดรบัมอลโลประกาศเกยีรติคณุ จากมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขต

แพร เปนผูบําเพ็ญคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

“เปนคนดีศรีพุทธศาสน” เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

พ.ศ.๒๕๕๓ ไดรับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ไดเปน

วิทยากรโครงการสัมมนาสังคมศาสตร “เรื่อง การอนุรักษประเพณีพิธีกรรมที่เอื้อตอวิถี

ชีวิตคนเมืองแพร” ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พระปญญานันทมุนี

ประวัติ

ชื่อ สงา นามสกุล ณ ระนอง เกิด 6 มีนาคม พ.ศ.2492 ท่ีบานหนองแสง 

ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช บุตรคนที่ 4 ในจํานวนทั้งหมด 9 คน 

ของนายฟอง นางเพื่อม ณ ระนอง

อุปสมบท 
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๖ ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พระอุปชฌาย พระราช

นันทมุนี (ปญญานันทภิกขุ), พระกรรมวาจาจารย พระมหาบุญเลี้ยง จิตฺตเสโน. พระอนุสาวนาจารย

พระมหาเผียน อนุจารี ไดรับฉายา สุภโร

การศึกษา 

 จบประถม โรงเรียนวัดโคกเมรุ อ.ฉวาง

พ.ศ. ๒๕๐๘ มัธยม ๒ โรงเรียนเจริญมิตร อ.ฉวาง (ลาออกมาชวยดูแลครอบครัว) 

พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๙ นักธรรมตรี โท เอก ตามลําดับ

พ.ศ. ๒๕๒๑ ป.ธ.๓ สํานักศาสนศึกษาวัดชลประทานรังสฤษดิ์

พ.ศ. ๒๕๒๖ มัธยมปลาย โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร

พ.ศ. ๒๕๓๓ พธ.ม.รุน ๑ (ปรัชญา) รองประธานกรรมการนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

 พธ.บ. รุน ๓๒ เกียรตินิยมอันดับ ๒ (รุนพิเศษ ภาคฤดูรอน) ประธานกรรมการนิสิต

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๗ พระครูปลัดศีลวัฒน ฐานานุกรมในพระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ พระครูสีลวัฒนาภิรม ทผจล.ชพ. ๕ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๕๑ พระปญญานันทมุนี ๕ ธันวาคม

การปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๗ ประธานอาศรมสุญญตา สวนปาเขาเขียว จ.ประจวบคีรีขันธ

พ.ศ. ๒๕๓๙ เจาอาวาสวัดปญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๔๔ เจาสํานักศาสนศึกษาวัดปญญานันทาราม

พ.ศ. ๒๕๔๖ เจาคณะตําบลคลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๔๗ พระอุปชฌาย

พ.ศ. ๒๕๕๗  เจาอาวาสพระอารามหลวง วัดชลประทานรังสฤษดิ์
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รางวัลเกียรติคุณ

พ.ศ. ๒๕๔๒  รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร

พ.ศ. ๒๕๔๒ - รางวัล เพชรสยาม สาขาศาสนา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

 - รางวัล ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๔๖ - รางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 

 - โลเกียรติยศ ผูทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

พ.ศ. ๒๕๔๘  รางวัลพระราชทาน บุคคลผูทําคุณประโยชนตอเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ 2548

พ.ศ. ๒๕๔๙ - โลเกียรติคุณ วัดสงเสริมสุขภาพ (วัดปญญานันทาราม) กระทรวงสาธารณสุข 2549

 - วัดพัฒนาตัวอยาง (วัดปญญานันทาราม) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 2549

พ.ศ. ๒๕๕๐  สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปทุมธานี (วัดปญญานันทาราม) สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๑ - โลเกียรติคุณ วัดสงเสริมสุขภาพดีเดน (วัดปญญานันทาราม) กรมอนามัย

 - พระราชทานเข็มที่ระลึก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 

  หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

 - โลเกียรติคุณ วัดที่จัดการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาดวยความมุงมั่น 

  (วัดปญญานันทาราม) จากมูลนิธิศึกษาธิการ

 - รางวัล “เมืองไทย เมืองคนดี” จากจังหวัดปทุมธานี

 - รางวัล ผูทําคุณประโยชนและสรางชื่อเสียงใหแกบัณฑิตวิทยาลัย มจร

พ.ศ. ๒๕๕๒ - ทูตพิทักษสิทธิเด็ก สาขาศาสนา จากคณะทํางานดานเด็ก

 - รางวัลพระราชทาน เทพทอง นักวิทยุกระจายเสียงดีเดน

 - รางวัล ผูมีผลงานดีเดนในสาขาพระพุทธศาสนา มจร

พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศเกียรติคุณ ผูเพียบพรอมดวยศีลาจารวัตรอันดีงาม จากสมเด็จพระพุฒาจารย 

  (เกี่ยว อุปเสโณ) 

 - โลเกียรติคุณ พระเถระผูใหญผูมีคุณูปการตอพระพุทธศาสนา จากกรรมาธิการการศาสนาฯ 

สภาผูแทนราษฎร

ปริญญากิตติมศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๔๕  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวไลยอลงกรณ

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 - ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๑  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวไลยอลงกรณ

พ.ศ. ๒๕๕๓  ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๔  ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พระวิสุทธิวรกิจ

ประวัติ

ชื่อ พระวิสุทธิวรกิจ ฉายา ธมฺมรํสี อายุ ๖๓ วิทยาฐานะ น.ธ. เอก วัดคงคาราม

วิหาร ตําบลคลองกระแซงเขต ๑ อําเภอเมืองพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

สถานะเดิม ชื่อเสนห นามสกุล สังขสุข เกิดวันที่ ๗ฯ๓ คํ่า ปมะโรง วันที่ ๑๕ 

กุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๙๕  บานเลขที่ ๓๙ หมูที่ ๓ ตําบลสํามะโรง อําเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

บรรพชา

วัน ๑ฯ๖ คํ่า ปมะเมีย วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๙ ที่วัดลาดโพธิ์ ตําบลสํามะโรง อําเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พระเทพสุวรรณมุนี (ผัน) อุปชฌาย

อุปสมบท

วัน ๑ฯ๖ คํ่า ปฉลู วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๙ ที่วัดสํามะโรง ตําบลสํามะโรง อําเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พระครูญาณวิสุทธฺ (เพ็ชร) อุปชฌาย

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๕๑๓  สอบ น.ธ. เอก ไดในสนามหลวงสาํนกัเรยีนวดัลาดโพธิ ์ตาํบลสาํมะโรง อาํเภอเมอืงเพชรบรุี 

จังหวัดเพชรบุรี

การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๒ สําเร็จการศึกษาปที่ ๕ จากโรงเรียนปริยัตรังสรรค ตําบลคลองกระแซง 

 อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

พ.ศ. ๒๕๕๖ สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (มจร.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 หนวยบริการวัดพระรูป ตําบลชองสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

พ.ศ.๒๕๕๗ สําเร็จการศึกษา ป.บส. (มจร.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 หนวยบริการวัดพระรูป ตําบลชองสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
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งานปกครอง

- เปนเจาอาวาสวดัวดัคงคารามวรวิหาร พระอารามหลวง ช้ันโท ตาํบลคลองกระแซง อาํเภอเมอืงเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เปนเจาสํานักเรียน วัดคงคารามวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นโท ตําบลคลองกระแซง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เปนพระอุปชฌาย พระอารามหลวง ชั้นโท ตําบลคลองกระแซง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

- เปนประธานกรรมการระดมทนุกอสรางอาคารเรยีนมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย จังหวดั

เพชรบุรี งบประมาณจัดสราง ๕๐ ลานบาท

สมณศักดิ์

เปนพระราชาคณะ เจาอาวาสพระอารามหลวง มีพระราชทินนามวา “วิสุทธิวรกิจ”

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  เจาอาวาสวัดวัดคงคารามวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร 
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประวัติ

ชื่อ มนูญ จันทรนวล เกิดเมื่อวันศุกรที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๗ ณ บาน

เลขที่ ๒ หมู ๒ ตําบลเขาพังไกร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

การศึกษา

พ.ศ.๒๕๒๓ สําเร็จเปนพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รุนที่ ๒๖ คณะครุศาสตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ในพระบรมราชูปถัมภ

การเข�ารับราชการ

พ.ศ.๒๕๒๖ เปนขาราชการกลาโหมพลเรือน ตําแหนงอนุศาสนาจารย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

พ.ศ.๒๕๓๐ เปนอนุศาสนาจารย กองบัญชาการชายแดนดานจังหวัดจันทบุรีและตราด

พ.ศ.๒๕๓๑ เปนอนุศาสนาจารย กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน 

พ.ศ.๒๕๓๓ เปนอนุศาสนาจารย สถานีทหารเรือสงขลา 

พ.ศ.๒๕๓๕ เปนอนุศาสนาจารย กองพลนาวิกโยธิน

พ.ศ.๒๕๔๐ เปนอนุศาสนาจารย ฐานทัพเรือสัตหีบ

พ.ศ.๒๕๔๔ เปนหัวหนาอนุศาสนาจารย ฐานทัพเรือสัตหีบ

พ.ศ.๒๕๕๐ เปนหัวหนาอนุศาสนาจารย หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน

พ.ศ.๒๕๕๒ เปนผูอํานวยการกองอนุศาสนาจารย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

พ.ศ.๒๕๕๗ เปนผูทรงคุณวฒุกิองทพัเรอื และชวยราชการหนวยบญัชาการนาวกิโยธนิ คายกรมหลวงชมุพร สตัหบี

การรับพระราชทานยศ

พ.ศ.๒๕๒๗ ไดรับพระราชทานยศ เปน เรือตรี 

พ.ศ.๒๕๕๗ ไดรับพระราชทานยศ เปน พลเรือตรี

การรับพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ�

พ.ศ.๒๕๕๖ ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประถมาภรณมงกุฎไทย

พ.ศ.๒๕๕๘ ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชางเผือก

พลเรือตรีมนูญ จันทร�นวล
ผู�ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 

และอดีตผู�อํานวยการ กองอนุศาสนาจารย�

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ประวัติโดยสังเขป ศิษย�เก�าดีเด�นประจําป� พ.ศ.๒๕๕๘ 

ด�านความสําเร็จในอาชีพและหน�าที่การงาน
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ประวัติ

ชื่อ ดร.บุญจิระ บุญปญญา สัญชาติ ไทย บิดา นายมี มารดา นางภีร บุญ

ปญญาเกิด ๑๗ ตุลาคม ๒๔๙๐  บานเลขที่ ๗/๑๙ หมู ๑๐ ต.สวนกลวย 

อ.บานโปง จ.ราชบรุ ี๗๐๑๑๐ โทรศพัท ๐๓๒-๒๐๑๑๕๖, ๐๘๑-๘๘๐๕๖๙๖ 

Email. Boonchira1@hotmail.com Facebook. Boonchira1@

hotmail.com, Line : Boonchira

การศึกษา

- พ.ม. ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมวิชาครูภาษาไทยอังกฤษ-สังคมและสุขศึกษา สมัครสอบ

กรุงเทพ ฯ

- พธ.บ.ปริญญาตรี  วิชามนุษยสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กทม.

- M.A. ปริญญาโท มนุษยศาสตรและสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย

- Ph.D. รัฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ (Pol.Science and Public Policy)

 มหาวิทยาลัย มคธ, ประเทศอินเดีย

ประสบการณ�ในการสอน

พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ เปนอาจารยประจํา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 หนวยวิทยบริการวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี จนถึงปจจุบัน

พ.ศ.๒๕๕๓ เปนอาจารยพิเศษ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 สอนวิชา PS ๗๘๘ การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย นักศึกษาปริญญาโท

 โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๓๒ เปนหัวหนาฝายบริการและปกครอง ร.ร.บานโปงบริหารธุรกิจเทคโนโลยี อ.บานโปง 

จ.ราชบุรี

งานสังคมและการเมือง

พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๖ เปนนายกสโมสรไลออนสบานโปง

พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๐ เปนสมาชิก อบต. (องคการบริหารสวนตําบล ต.สวนกลวย) อ.บานโปง จ.ราชบุรี

 เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี

พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๒ เปนประธานสภา/องคการบริหารสวนตําบลสวนกลวย

พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕ เปนประธานกรรมการบริหาร/องคการบริหารสวนตําบลสวนกลวย

พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐ เปนนายก/องคการบริหารสวนตําบลสวนกลวย

พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ เปนประธานสภา/องคการบริหารสวนตําบลสวนกลวย

ดร.บุญจิระ บุญป�ญญา
นักธุรกิจ
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การฝ�กอบรมและหน�าที่การงาน

พ.ศ.๒๕๒๑  เปนพนักงานฝายประชาสัมพันธการวางแผนครอบครัวของสมาคมวางแผนครอบครัว

  แหงประเทศไทย (๑ ป)

พ.ศ.๒๕๒๒  เปนพนักงานฝายบริหารสื่อมวลชน บริษัทเทดเบสท แอดเวอรไทซิ่ง คอมปะนี กทม 

  (๑ ป)

พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๔  เปนผูจัดการรงงาน บริษัท ไทยพลาสติก อ.บานโปง จ.ราชบุรี (๒ ป)

 พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๔๐ - เปนผูจัดการทั่วไป บริษัท เอส.ดับลิว..รับเบอร จํากัด อ.บานโปง จ.ราชบุรี

 - เปนกรรมการบริหาร บริษัท พี.โมลดิ้ง จํากัด อ.บานโปง จ.ราชบุรี

 - เปนกรรมการบริหาร บริษัท ซูเปอรลอน ประเทศไทย จํากัด อ.บานโปง จ.ราชบุรี

พ.ศ.๒๕๓๓  ฝกอบรมวชิาบรหิารและจัดการตลาดและบุคคลท่ีประเทศสงิคโปร (SEI WOO RUBBER 

WORKS CO.,LTD.)

พ.ศ.๒๕๓๔ - ฝกอบรมวิชาการบริหารโรงงานที่ SEI WOO RUBBER WORKS CO.,LTD.)

  ประเทศสิงคโปร

 - อบรม คพอ (โครงการการพัฒนาผูประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม) รุนที ่๒๖ จังหวดัราชบรุี 

กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๓๔

พ.ศ.๒๕๓๕  หลักสูตรเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๕

พ.ศ.๒๕๔๐  ฝกอบรมโครงการ ISO ๙๐๐๐ (๙๐๐๒)

พ.ศ.๒๕๓๙  เปนกรรมการบริหารบริษัท ซุปเปอรลอน (ประเทศไทย) จํากัด บอจ.รบ.๖๕๐

พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๕๐  เปนกรรมการบริหารบริษัท พี.โมลดิ้ง จํากัด

พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐  เปนกรรมการบริหารบริษัท เอส ดับลิว รับเบอร จํากัด

พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗  เปนกรรมการบริหารบริษัท พี.รับเบอร โพลิเมอร จํากัด จนถึงปจจุบัน

พ.ศ.๒๕๕๗  เปนกรรมการบริหารบริษัท พงศพาราโคดัน โพลเมอร จํากัด จนถึงปจจุบัน
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ประวัติ

ชื่อ นายเอกราช สกุล ชางเหลา เกิด วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.

๒๕๐๑ อาย ุ๕๗ ป บานเลขที ่๖๘๗/๑ ถนนหนาเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดั 

ขอนแกน รหัสไปรษณยี ๔๐๐๐๐ / Email : Ekk.changlao@hotmail.com 

โทรศัพท ๐๔๓-๓๔๓๔๕๗ ตอ ๓๒ FAX ๐๔๓-๓๔๓-๒๕ มือถือ 

๐๘๐-๔๘๘-๘๙๙๙ สมรสกับ นางสุวิภา ชางเหลา มีบุตรดวยกัน ๒ คน

การศึกษา

๑. นักธรรมตรี-นักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

๒. เปรียญธรรม ๓ และ ๔ ประโยค สํานักเรียนวัดธาตุ เมืองเกา ขอนแกน (วัดธาตุพระอารามหลวง)

๓. จบบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. ครุศาสตรบัณฑิต (คม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๕. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประวัติการทํางาน

๑. การรับราชการและงานบริการองคกรวิชาชีพครู

- ครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน (สปช.)

- พนักงานครูเทศบาล เทศบาลเมืองขอนแกน

- นักวิชาการศึกษาและนักบริหารการศึกษา สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกน

- ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด

- ประธานชมรมสหกรณจังหวัดขอนแกน

- ประธานชมรมสหกรณออมทรัพย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- รองประธานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (ชอท.)

- ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.)

๒. การทําธุรกิจและธุรกิจเพื่อสังคม

- โครงการที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยเพื่อครู ๒๕๓๖

- โครงการบานและที่ดิน สิริภา แลนดแอนดเฮาส โครงการ ๑ – โครงการ ๕

- ประธานที่ปรึกากลุมบริษัทเมืองเอกกรุป และธุรกิจบริษัท ในเครือ ๒๓ บริษัท

- ประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลขอนแกนยูไนเต็ด

นายเอกราช ช�างเหลา
ข�าราชการบํานาญ/นักธุรกิจ
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งานเพื่อสังคมและงานการเมือง

- ประธาน อก.คส. เขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ ขอนแกน

- รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเกษตรกรไทย

- คณะกรรมการสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

- นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน

- ที่ปรึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

- ประธานชมรมลูกเสือชาวบานจังหวัดขอนแกน

- คณะกรรมการบริหารการประปานครหลวง (กปน.)

- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ราง) พรบ.สหกรณแหงชาติ

- ที่ปรึกษากรรมาธิการสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา

- ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ฯ สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.)

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ดร.อํานวย ปติเส)

- สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) จังหวัดขอนแกน

การศึกษาดูงานต�างประเทศ (ด�านการศึกษา/ด�านการเมือง/ด�านธุรกิจ)

- ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

- เกาหลี ญี่ปุน จีน อินเดีย อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด เนเธอรแลนด และเยอรมัน

- ทุกประเทศในกลุมยุโรปตะวันตก และประเทศรัสเซีย

- กลุมประเทศใน หมูเกาะทะเลใต
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ประวัติโดยสังเขป ศิษย�เก�าดีเด�นประจําป� พ.ศ.๒๕๕๘ 

ด�านผลงานและวิชาการเด�น

การศึกษา

- ป.ธ. ๘, พธ.บ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- อ.ม., อ.ด. (ปรัชญา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

การประยุกตแนวคิดทางพุทธศาสนาเพื่ออธิบายและตอบปญหาสังคมและปญหาจริยธรรม อันเนื่องมา

จากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งานด�าน บริหาร

- คณะกรรมการประจําภาควิชาปรัชญา

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (๓ หลักสูตร) ภาควิชาปรัชญา

ผลงานทาง วิชาการ

งานวิจัย

- ความสัมพันธระหวางศีลธรรมกับกฎหมายในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาท (๒๕๔๐)

- ทุกขในพุทธปรัชญา มุมมองจากลัทธิดารวิน (๒๕๔๓)

- กิน : มุมมองของพุทธศาสนา (กําลังดําเนินการ)

- Human Cloning in Buddhist Perspective  (กําลังดําเนินการ)

- Stem Cell Research in Buddhist Perspective (กําลังดําเนินการ)

ตํารา

- พุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

- พุทธศาสนานิกายเซน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

- พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.

- พุทธปรัชญา : มนุษย สังคม และปญหาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑.

ศ.ดร.สมภาร พรมทา
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- พุทธศาสนากับปญหาจริยศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.

- มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต. กรุงเทพมหานคร: สํานักศยาม, ๒๕๔๓.

- ความเรนลับของเวลา. กรุงเทพมหานคร: สํานักศยาม, ๒๕๔๓.

- ปรัชญาสังคมและการเมือง. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.

- ชีวิตกับความขัดแยง  :  ปญหาจริยธรรมในชีวิตประจําวัน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑.

- มนุษยกับศาสนา. (บรรณาธิการรวม) พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพมหานคร: โครงการตําราคณะอักษร

ศาสตร, ๒๕๔๕.

- พุทธปรัชญาในอภิธรรมปฎก (กําลังดําเนินการ)

- The Foundation of Buddhist Bioethics (กําลังดําเนินการ)

ประวัติ ทุนการศึกษาและวิจัย

พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๐ “ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช”

พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๑ “ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช”

พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘ “ทุนสภาวิจัยแหงชาติ”
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ชื่อ (ภาษาไทย) รองศาสตราจารย ดร.กิตติทัศน ผกาทอง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Associate, Prof. Dr.Kittithat Phakathong

การศึกษาและการฝ�กอบรม

พธ.บ. (ครุศาสตร) รุนที่ ๓๒ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

M.A. (Sociology) University of Poona, India

Ph.D. (Sociology) Marathwada University, India

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพูดในที่ชุมชน   จากสถาบนัพฒันาบคุลกิภาพแหงประเทศไทย

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประกาศนียบัตรหลักสูตร ๕ ส.    จากกองกลางสํานักงานอธิการบดี มจร

ประกาศนียบัตรหลักสูตรครูตนแบบวิชาตรรกศาสตร  จากกองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มจร

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง   จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการวิจัยพื้นฐาน   จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร รวมกับ

      คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเขียนโครงการวิจัย  จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร รวมกับ

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรผูนําการเปลีย่นแปลงในประชาคมอาเซยีน จากสถาบันภาษา มจร

ประสบการณ�ในการบริหารงาน

พ.ศ.๒๕๓๑ เปนประธานชุมนุมศิษยเกา มจร เมืองปูนา (Poona) ประเทศอินเดีย

พ.ศ.๒๕๓๒ เปนรองผูอํานวยการ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย มจร

พ.ศ.๒๕๓๓ เปนเลขานุการสํานักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร มจร

พ.ศ.๒๕๓๕ เปนหัวหนาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มจร

พ.ศ.๒๕๓๖ เปนผูอํานวยการกองประชาสัมพันธและเผยแผ สํานักงานอธิการบดี มจร

พ.ศ.๒๕๓๙ เปนผูอํานวยการกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มจร

พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๐ เปนหัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มจร

พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕  เปนหัวหนาแผนกสาราณิยกร สมาคมศิษยเกา มจร

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗ เปนรองคณบดีฝายบริหาร คณะสังคมศาสตร มจร

พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ เปนอุปนายกสมาคมศิษยเกา มจร

รศ.ดร.กิตติทัศน� ผกาทอง
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ.๒๕๕๔ ตํารา ตรรกศาสตรพื้นฐาน

พ.ศ.๒๕๕๕ ตํารา ธรรมนิเทศ : หลักการเทศนและการสื่อสาร

พ.ศ.๒๕๕๖ ตํารา สังคมวิทยาการเมือง

พ.ศ.๒๕๕๖ เอกสารคําสอนรายวิชาสังคมวิทยาเบื้องตน

บทความทางวิชาการ

 พ.ศ.๒๕๔๒ เรื่อง การพัฒนาจิตสํานึกทางสังคม

พ.ศ.๒๕๔๒ เรื่อง วิถีชีวิตไทยกับพรไตรปฎก

พ.ศ.๒๕๔๒ เรื่อง การศึกษาชวยแกปญหาชีวิต

พ.ศ.๒๕๔๓ เรื่อง มหาจุฬา ฯ กับการศึกษาแนวใหม

พ.ศ.๒๕๔๔ เรื่อง บัณฑิตกับคุณภาพชีวิต

พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับมิติใหมทางสังคม

พ.ศ.๒๕๔๗ เรื่อง สังคมไทยกับพฤติกรรมเสี่ยง

พ.ศ.๒๕๔๘ เรื่อง พระสงฆกับจริยธรรมทางสังคม

พ.ศ.๒๕๔๙ เรื่อง วิสาขบูชากับกระบวนการประชาสังคม

พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง สังคมไทยกับความเขมแข็ง
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 การศึกษา

- เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ขณะเปนสามเณร)

- พุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

 ราชวิทยาลัย

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล

- หลักสูตร CAI-MULTIMEDIA วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ตําแหนงวิชาการ รองศาสตราจารย (สาขาภาษาบาลี)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาเขตบาฬศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ผลงาน

๑. ตําราวิชาการเกี่ยวกับภาษาบาลี แบบเรียนบาลี ไมนอยกวา ๒๐ เลม

๒. โปรแกรมคอมพิวเตอร (CAI-MULTIMEDIA) หลักสูตรบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค

 ป.ธ.๔ ครบทุกรายวิชา

๓. โปรแกรมคอมพิวเตอร (CAI-MULTIMEDIA) จํานวน ๑๒ รายวิชา

๔. งานวิจัย “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาบาลีไวยากรณ” (๒๕๔๗)

๕. งานวิจัย “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาแปลมคธเปนไทย ประโยค ๑-๒”  (๒๕๔๙)

๖. เอกสารประกอบการสอนในระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท จํานวน ๖ รายวิชา

งานพิเศษ

- อาจารยพิเศษ : วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยากรบรรยาย : คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ยุวพุทธิกสมาคม แหงประเทศไทย

- วทิยากรโปรแกรม CAI-MULTIMEDIA สาํนักเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน สาํนกังานคณะกรรมการ

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 

 (CAI-MULTIMEDIA) ประจําศูนยการศึกษาตางๆ

สถานที่ทํางาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

๐๓๔-๒๙๙๓๕๖, E-mail : wetban@hotmail.com มือถือ. ๐๘๑-๙๔๓๒๖๖๕

รศ.เวทย�  บรรณกรกุล
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประวัติโดยสังเขป ศิษย�เก�าดีเด�นประจําป� พ.ศ.๒๕๕๘ 

ด�านสร�างคุณประโยชน�แก�มหาวิทยาลัย

ประวัติ

เกิดวันจันทรที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐,ค.ศ. ๑๙๔๗, ม.ศ. ๑๘๖๙, 

จ.ศ.๑๓๐๙,ร.ศ.๑๖๖  (เชามืดฤดูการทํานา) สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย  

ศาสนาพุทธ

สถานะเดิม

นายสมหมาย ดูยอดรัมย เกิด ณ บานเลขที่ ๑๘ บานหนองขมาร หมูที่  ๑ ตําบลหนองขมาร  อําเภอ

คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย   บิดานายมี  - มารดานางถํ่า ดูยอดรัมย  อาชีพกสิกรรม (ทําสวน ไร นา)

สถานป�จจุบัน

ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ ๗๑ หมูบานวังเกา (วังหมอมเจาศักดิ์ศจีอินทรวิจิตรพระชายา รัชกาลท่ี ๖) 

เพชรเกษม ๑๙ แยก ๖  แขวงปากคลองภาษเีจรญิ เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ ในครอบครวั

ของคุณพอมีกับคุณแมถํ่า มีพี่นองรวมทองเดียวกันทั้งหมด  จํานวน ๑๒ คน  

การศึกษา

- เปรียญธรรม ๔ ประโยค สํานักเรียนวัดไตรมิตร  กทม. 

- พุทธศาตรบัณฑิต คณะครุศาสตร  มจร.  

- M.A.Soc.  มหาวิทยาลัยปูเน  ประเทศอินเดีย   

หน�าที่การงาน

พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนครูสอนนักธรรมและบาลี ป.ธ. ๑-๒ สํานักเรียนวัดปรินายก กทม.

พ.ศ. ๒๕๒๓ จบพธ.บ. กลับไปปฏิบัติศาสนากิจวัดอิสาณ  หลวงพอตั้งใหเปนครูใหญแผนกธรรม ณ 

สํานักเรียนวัดอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ. ๒๕๒๖ จบ M.A. Sociology มหาวิทยาลัยปูเน ประเทศอินเดีย กลับมาสมัครเปนเจาหนาที่หอ

สมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วัดมหาตุ ทาพระจันทร กทม.

พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๐ เปนอาจารยบรรยายพิเศษ ที่วิทยาลัยครูศาสนศึกษา คณะครุศาสตร 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ  วัดมหาธาตุ ทาพระจันทร

ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย�



มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 55

พ.ศ. ๒๕๒๙-๓๑ เปนลกูจางชัว่คราวในสาํนกังานนายกรฐัมนตร ีทีก่องงานชาํระประวตัศิาสตร สาํนักนายก

รัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล ทําหนาท่ีคัดลอกหนังสือเรื่องราวทางทางประวัติศาสตรอักษร

โบราณ

พ.ศ. ๒๕๒๙ เปนคณะกรรมการตรวจชําระ ปริวรรตอักษรและจัดพิมพคัมภีร อรรถกถา-ฎีกา ฉบับ

มหาจุฬาฯ โรงพิมพวิญญาณ บางลําพู เขตพระนคร กทม. ณ สํานักงานคนควาทาง

วิญญาณ กับทานอาจารยพร รัตนสุวรรณ ถึงปจจุบันนี้

พ.ศ. ๒๕๓๐-๓๒ เปนคณะกรรมการเจาหนาท่ีตรวจชําระและปริวรรตอักษรบาลีพระไตรปฏก ฉบับ

มหาจุฬาฯ อานภาษาบาลีพมา บาลีสิงหลและบาลีเทวนาคีมาเปนบาลีภาษาไทย ณ 

ที่หองชําระพระไตรปฎก มหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุฯ ทาพระจันทร

พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดบรรจุเปนอาจารยประจํา ในคณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

วดัมหาธาตุ ทาพระจนัทร ซึง่สมยันัน้สมคัรเลอืกเขาสงักดัคณะท่ีตนจบมาไดตามอธัยาศยั 

เพราะขาพเจาเองทํางานเกี่ยวกับพระไตรปฏในมหาจุฬาฯ

ตําแหน�งหน�าที่การทํางาน

- วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๓๓ เปนอาจารยประจํา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ

 และเดือนพฤษภาคม  ๒๕๓๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๔๐ เปนหัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน

- วันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๔๐  - ๓๐ เม.ย.๒๕๔๒ เปนหัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา

- วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๐ รักษาการหัวหนาภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา

 เปนคณะกรรมการกํากับดูแลฝายพัฒนาศาสนาแคมปสนถึงปจจุบัน

 เปนคณะกรรมการกํากับดูแลฝายมหาจุฬาอาศรม

 เปนคณะกรรมการโครงการฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศของมหาจุฬาฯ

- ปพ.ศ.๒๕๕๓ เปนอาจารยผูเชี่ยวชาญประจําคณะครุศาสตร มจร ถึงปจจุบัน

 บรรยายวิชาการแกนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มจร

เครื่องราชอิสริยาภรณ�

ชั้น จตุรถาภรณชางเผือก
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อ.บุญนาก เนียมมาก

ประวัติ

นายบุญนาค เนียมมาก เ กิด วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๙ ที่อยูปจจุบัน 

เลขที่ ๑๗/๒๔ ซอย ๖ ถนนสวนดอก ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ๕๐๒๐๐ โทรศัพท ๐๘๙๒๖๒๒๔๑๗

ตําแหน�งป�จจุบัน

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย
ตําแหนงบริหาร   รักษาการรองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ

ที่ทํางาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม วัดสวนดอกพระอารามหลวง
ถนนสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประวัติการศึกษา

ปริญญา ตรี  พธ.บ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๖ ประเทศไทย
ปริญญา โท M.A. (Phil.) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส

ผลงาน

- อาจารยประจํา (เลขที่ ๑๑๖๑๐๑๗) มจร วิทยาเขตเชียงใหม
- รองเลขานุการสํานักบริการวิชาการ มจร วิทยาเขตเชียงใหม
- รักษาการหัวหนาภาควิชาศาสนา วิทยาลัยสงฆเชียงใหม
- หัวหนาภาควิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆเชียงใหม
- รักษาการหัวหนาฝายบริหารวิชาการ วิทยาลัยสงฆเชียงใหม
- รักษาการหัวหนาฝายวางแผนและวิชาการ วิทยาลัยสงฆเชียงใหม
- รักษาการรองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเชียงใหม  วิทยาลัยสงฆเชียงใหม
- รักษาการรองผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต มจร วิทยาเขตเชียงใหม
- ประธานกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆเชียงใหม
- รักษาการรองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเชียงใหม วิทยาลัยสงฆเชียงใหม
- คณะกรรมการบริหารวิชาการวิทยาลัยสงฆเชียงใหม
- คณะกรรมการวิทยาลัยสงฆเชียงใหม
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
- สมาคมปรัชญาแหงประเทศไทย
- สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- สมาคมสหธรรมจังหวัดเชียงใหม
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ผศ.ดร.สิริวัฒน� ศรีเครือดง

ชาติภูมิ

เกิดเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๔ ณ บานเลขที่ ๑๕ หมู ๕ บานคํามวง ตําบล

ทุงคลอง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ สมรสกับ ดร.อภิษฎาข  ศรีเครือดง 

มีบุตรหญิง ๑ คน คือ นางสาวนันทิยา  ศรีเครือดง เรียนชั้น ม.๔ โรงเรียน

เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการสวุรรณภมู ิทีอ่ยูปจจบุนั ๑๐๗/๑๕๖ สุวนิทวงศ ซอย ๔ ถนนบึงขวาง แขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐ โทร.๐๘๗ ๒๑๕๖ ๑๙๑

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๒ นักธรรมเอก : สํานักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ 

พ.ศ. ๒๕๓๑ พ.ม.  : กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๓๐     ปริญญาตรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (พธ.บ.) คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๖        ปรญิญาโท   M.A. : สาขาวิชาจติวทิยา (Psychology) Marathwada  University India  

พ.ศ. ๒๕๔๐ ปรญิญาเอก Ph.D. : สาขาวชิาจติวทิยา (Psychology) Dr.BA.Marathwada University, 

 India ไดรับทุนจาก ICCR รัฐบาลอินเดีย

ประสบการณ�การทํางานและตําแหน�ง

พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๐ เปนครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

พ.ศ.๒๕๓๕-ปจจุบัน เปนอาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

 ราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๓๗ เปนหวัหนาภาควชิาจติวทิยา คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนกรรมการและเลขานุการยกรางหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกรรมการและเลขานุการยกรางหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา

พ.ศ.๒๕๔๕-ปจจุบัน เปนกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕ เปนผูอํานวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีวิตและความตาย (คนแรก)

พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนกรรมการและเลขานุการยกรางหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสตรและ

 ศิลปะแหงชีวิต

พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนกรรมการและเลขานุการเปดหนวยวิทยบริการวัดสามพราน จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.๒๕๕๓-ปจจุบัน เปนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗   เปนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนรองประธานกรรมการ ยกรางหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
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พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนรองประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 

พ.ศ. ๒๕๕๕-ปจจุบัน เปนผูอํานวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 

พ.ศ. ๒๕๕๕-ปจจุบัน เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ระดับปริญญาโทและเอก

พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน เปนประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด

ผลงานวิชาการด�านจิตวิทยา

งานวิจัย

๑. ความพึงพอใจและความผูกพันในองคกรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทาลัย,กรุงเทพมหานคร

    ๒๕๕๐

๒. ความพรอมในการพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

 ราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๔.

๓. พุทธจิตวิทยาบูรณาการ : แนวคิดและการสรางตัวแบบเพื่อลดอัตราการฆาตัวตายของวัยรุน

 ในสังคมไทย, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๘.

งานหนังสือ/สอนบรรยาย

มนุษยสัมพนัธ, สขุภาพจติ, สถติใินจติวทิยา, ระบบทฤษฎพีทุธจติวทิยา,จติวทิยาในพระไตรปฎก เปนตน

ประสบการณ�การทํางานบริการสังคม

พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนประธานกรรมการหมูบานเคซีรมเกลา (ผูใหญบาน) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง สส เขต มีนบุรี-คลองสามวา กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ เปนวาที่นายกสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๐-ปจจุบัน เปนผูแทนนักกีฬาแบตมินตั้นของมหาวิทยาลัยไปเขารวมแขงขันกีฬาบุคลากร(สกอ)

พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๓ เปนนายกสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เปนที่ปรึกษาสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เปนเลขาธิการสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๔๐-ปจจุบัน เปนอาจารยพิเศษ  บรรยายวิชาจิตวทิยา ในมหาวทิยาลยัมหดิล  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 พระนครศรอียธุยา มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีลพบรุ ีวทิยาลยัเซาธอสิทบางกอก และ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ตําแหน�งงานในป�จจุบัน

๑. ผูอาํนวยการหลกัสตูรพทุธศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาพทุธจติวทิยา คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด

๓. ประธานชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                 
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นายตรีรัช ภูคชสารศีล

ประวัติโดยสังเขป ศิษย�เก�าดีเด�นประจําป� พ.ศ.๒๕๕๘ 

ด�านพัฒนาสังคมและบําเพ็ญสาธารณประโยชน�

สํานักงาน มูลนิธิส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน(ประเทศไทย) 

FEED - Thailand เลขที่ ๔๕๔๙/๕๔ พหลโยธินเพลส ซ.พหลโยธินเพลส 

เขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศพัท ๐๒ ๙๔๒ ๗๖๘๗ 

โทรสาร  ๐๒ ๙๔๒ ๗๖๘๗ ตอ ๑๘

การศึกษา

ปริญญาตรี มานุษยสงเคราะหศาสตร (พธบ. เกียรตินิยมอันดับสอง) รุน ๒๘ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาโท รัฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ ๑) สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยไมซอร อินเดีย

อนุปริญญาโท สื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยไมซอร  อินเดีย

ปริญญาเอก สือ่สารมวลชน (สือ่สารการรณรงคระดบัประเทศ) Journalism (Mass Media Campaign)  

University of Mysore, India

หลักสูประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล  ดานสิ่งแวดลอมสําหรับผูบริหารระดับสูง (ปธ.ส. / ๒๕๕๗)

ประวัติการทํางาน

พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๖ งานสื่อสารมวลชน(บรรณาธิการหนังสือพิมพ รายวัน)

พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๓ งานภาคธุรกิจ (ตําแหนงสุดทาย กรรมการผูจัดการบริษัท เซท โฟกัส จํากัด)  

พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๕๔ งานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผู อํานวยการฝายอนุรักษ WWF 

ประเทศไทย) 

พ.ศ.๒๕๕๕- ปจจุบัน รองประธานและผูอํานวยการ FEED –Thailand (มลูนธิสิิง่แวดลอมศกึษาเพือ่การพฒันา

อยางยั่งยืน) 
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นายเรือน ชนะวาที

ชาติภูมิ

เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๑ อายุ ๖๑ ป บิดาชื่อ นายมั่น ชนะวาที 

มารดาชื่อ นางคําดี ชนะวาที ภูมิลําเนาเดิม เลขที่ ๔๘ หมู ๗ บานคําผาน 

ตําบลละเว อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สมรสกับ 

นางจิตรา ชนะวาที มีบุตรธิดา จํานวน ๓ คน คือ ๑.นายปริญญา ชนะวาที   ๒.นางสาวปราลี ชนะวาที   

๓.นายประกาศิต ชนะวาที ปจจุบันอยูบานเลขที่ ๑๔๔ หมู ๑ ต.หนองไขว อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 

รหัสไปรษณีย ๖๗๑๑๐

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.๒๕๑๗  สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรพีทุธศาสตรบณัฑติ (พธ.บ.) จากมหาวทิยาลยัมหาจฬุา

ลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๒๐  สาํเรจ็การศกึษาปรญิญาโทดานศกึษาศาสตร (M.A.in Linguistirs) จากมหาวิทยาลยัปนูา 

(Poona University) ประเทศอินเดีย

ประวัติการทํางาน

พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๔๔ ดํารงตําแหนงครใูหญโรงเรยีนเมตตาศกึษา ซึง่ตัง้อยูเลขที ่๑๗๕/๓ ถนนวจ ีตาํบลหลมสกั 

จังหวัดเพชรบูรณ

พ.ศ.๒๕๔๕ กอตัง้โรงเรยีนเมตตาวทิยา ตัง้อยูเลขที ่๕๒/๒ หมู ๑ ต.หนองไขว อ.หลมสกั จ.เพชรบรูณ

 รหัสไปรษณีย ๖๗๑๑๐ ดํารงตําแหนง ผูจัดการโรงเรียนเมตตาวิทยา

รางวัลที่ ได�รับ

๑. ครูดีศรีเพชรบูรณ ป ๒๕๓๖

๒. ไดรับคัดเลือกใหเปนผูบริหารงานมีผลงานดีเดน ระดับประถมศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 โดยคุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ

๓. ไดรับการคัดเลือกเปนครูดีศรีเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ.๒๕๔๑ โดยคุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ

๔. ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี พ.ศ.๒๕๔๔

๕. ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปน “คนดีศรีแผนดิน” สาขานักการบริหารสถานศึกษา

 “ผูมีคุณธรรมดีเดน” เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๕

๖. ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปน “ครูดีศรีการศึกษา” เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๕ 

 จากหนังสือพิมพเสนทางผูนํา

๗. ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปน “ผูทําคุณประโยชนเพื่อสังคม” สาขาดานการศึกษา

 เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ จากชมรมสงเสริมและสรางสรรคเพื่อคุณประโยชน
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นายวิชัย ใจมุ�ง

ชาติภูมิ

นายวิชัย ใจมุง อายุ ๕๔ ป อายุราชการ ๒๖ ป

คุณวุฒิสูงสุด  ปริญญาตรี (ศษ.บ.) ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก บริหารการ

ศึกษา 

ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 

ตําแหนงเลขที่ ขรณ.จร.๑ (บ) สถานศึกษา โรงเรียนวัดแจงรอน 

สังกัด สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร

รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ขั้น ๓๙,๓๗๐ บาท (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

  

การรับราชการ

๒.๑ เริ่มรับราชการในตําแหนง อาจารย ๑ ระดับ ๓ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

 รับราชการในตําแหนงและสถานศึกษาปจจุบัน เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

  ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.๓ ขาพเจามีภาระงาน ดังนี้

๑) ชวยกํากับ  ดูแล  สั่งการ  ติดตาม  ประเมินผล   พัฒนาโรงเรียน

๒) ชวยขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารโรงเรียนใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  และสนองเจตนารมณของคณะสงฆ

๓) ลงนามเอกสารที่เปนอํานาจหนาที่โดยตรงซึ่งสิ้นสุดในระดับรองผูอํานวยการหรือที่ไดรับมอบหมาย

๔) สงเสริมเกียรติคุณของโรงเรียน  ของวัดและของทางราชการ

๕) บํารุงขวัญและสรางกําลังใจ สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในโรงเรียน

๖) ประสานงานรวมมือกับหนวยงานราชการอื่นๆและชุมชนเกี่ยวกับงานการศึกษา

๗) ปรับปรุงแกไขความบกพรองตาง ๆ เสริมสรางความเจริญกาวหนาของโรงเรียนในทุก ๆ ดานใน

  ขั้นตนกอนจะมาสิ้นสุดที่ผูอํานวยการ

๘) ชวยควบคุมวนิยัและการลงโทษใหถกูตองตามระเบียบการบรหิารงานบุคลากรตามท่ีไดรบัมอบหมาย

  และขอตกลงเบื้องตน

๙) พิจารณาความดีความชอบในเบื้องตนเสนอตอผูอํานวยการเขตเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของ

   บุคลากร

๑๐) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการเขต
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ชาติภูมิ

คุณวุฒิทางธรรม  น.ธ.เอก, ป.ธ. ๗

คุณวุฒิทางโลก  พกศ.,พ.ม.,พธ.บ.รุนที่ ๓๔

สํานักเดิม วัดประยุรวงศาวาส กทม. คูสมรส  นางดาเรศ นามนนท บุตรี  

๒ คน คือ ๑.น.ส. หยาดนภา  นามนนท   ๒.น.ส.กัญญารัตน  นามนนท

ที่อยูปจจุบัน ๔๑/๕๔๒ ถ.เทอดดําริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพทเคลื่อนที่ ๐๘๙-๖๗๒๙๔๒๓

ที่ทํางานปจจุบัน กองอนุศาสนาจารย กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดําริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

คติพจน  ความเพียรยอมนําไปสูความสําเร็จ อายุราชการ จํานวน ๒๕ ป

  
การรับราชการ/ผลงาน

พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔  เปนอนุศาสนาจารย กรมกิจการพลเรือนทหารบก

 - ภารกิจ ฝกอบรม ณ ที่ตั้ง และอบรมเยาวชนบานเมตตา บานกรุณากรุณา

พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘  เปนอนุศาสนาจารย กรมทหารราบที่ ๒๓ คายสุรธรรมพิทักษ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ภารกิจ

 - ดาํเนนิโครงการพระสงฆรวมพฒันาชายแดนในพืน้ที ่๓ อําเภอ จ. สรุนิทร คอื อ.สงัขะ           

อ.กาบเชิง อ.บัวเชด โดยการรับสมัครพระบัณฑิตจาก มจร. รวมกับพระสงฆ ในพื้นที่

ใหการอบรมและนําประชาชนปฏิบัติธรรมตลอด ๔ ป

 - ดําเนินการโครงการธรรมะในซอยในกรมทหารราบที่ ๒๓ ทุกเดือน

 - อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร  กําลังพล กองพันทหารราบที่ ๔, กองพันทหาราบที่ 

๓ กรมทหาราบที่ ๒๓ ทุกเดือน

 - นํากําลังพลและครอบครัว ไหวพระสวดมนต และ ปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ

 - สอนบาลีไวยากรณใหภิกษุสามเณร ณ วัดโบสถ ร.๒๓

พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๓  เปนอนุศาสนกรมทหารปนใหญที่ ๑ รักษาพระองค กรุงเทพ ฯ

 - นํากําลังพลและครอบครัวปฏิบัติธรรมตามโครงการรมธรรมทุกเดือน

 - บรรยายธรรมเสียงตามสายทุกวัน

พ.ท.ไชโย นามนนท�

ประวัติโดยสังเขป ศิษย�เก�าดีเด�นประจําป� พ.ศ.๒๕๕๘ 

ด�านส�งเสริมพระพุทธศาสนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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 - นํากําลังพลและครอบครัวไหวพระสวดมนตและปฏิบัติธรรมทุกวันพระ

 - อบรมศีลธรรมหนวยกองทันทหารปนใหญที่ที่ ๑๑ และกองพันทหารปนใหญที่ ๓๑ 

รักษาพระองค จ. ลพบุรี ทุกเดือน

พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๕๘  เปนอนุศาสนาจารย กรมยุทธศึกษาทหารบก

 - อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร หนวย กรมสรรพาวุธทหารบก, กรมการขนสงทหาร

บก, กรมวทิยาศาสตรทหารบก, กรมยทุธโยธาทหารบก, กรมดรุยิางค ทหารบก  และ

กรมขนสงทหารบก รักษาพระองค

 - อบรมผูตองขังเรือนจํากลางคลองเปรม ทุกเดือน

 - อบรมผูตองขังเรือนจํากลางจังหวัดอยุธยาและทัณฑสถานวัยหนุม ๓ เดือน/ครั้ง

 - ปฏิบัติพิธี งานมงคล, อวมงคล ใหกับกําลังพล และ บุคคลทั่วไป

ผ ลงานเขียนบทความ

 - สังเขปพระมหาชนก

 - ความกลาหาญทางจริยธรรม

 - ออกพรรษาหนากฐิน

 - สงกรานตประสานใจ

 - แตงฉันทวันสําคัญใหกับสมาคมศิษย มจร.

ได�รับการประกาศชมเชย

 - ในฐานะผูประกอบคุณงามความดีใหกับกรมทหารปนใหญที่ ๑ รักษาพระองค

เครื่องราชอิสริยาภรณ�และเหรียญตรา

 - จตุรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.) ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๙

 - ตริตราภรณมงกุฎไทย (ต.ม.) ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๔

 - เหรียญพิทักษเสรีชน ชั้น ๒  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๖

 - เหรียญราชการชายแดน     ๒๕ มกราคม ๒๕๓๗
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ดร.นิเวศน� วงศ�สุวรรณ

ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาไทย)         ดร. นิเวศน วงศสุวรรณ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)     Dr. Niwes  Wongsuwan  

เกดิวนัที ่ ๒๒  มีนาคม  ๒๕๐๕ ท่ีอยูปจจบัุน ๖๓ / ๑  ซ. สารภ ี๑ ถ. อสิรภาพ  

แขวงสมเด็จเจาพระยา  เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

ตําแหน�งป�จจุบัน

ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป (เทียบเทาคณบดี)  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม    

ที่ทํางาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ๔๖  ถ. จรัลสนิทวงศ  บางกอกใหญ  กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐   

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะครุศาสตร เอกการสอนสังคม

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย ๒๕๓๔

- ปริญญาโท ภาษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.A. Linguistics) University of Poona INDIA, ๒๕๓๗

- ปริญญาเอก สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา Ph.D. Magadh University, Bodh-Gaya, INDIA, 

๒๕๕๒

ผลงานวิจัย    

- ทําวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชความรุนแรงใน ครอบครัวของชุมชนแขวงวัด

ทาพระ” ในนามกรรมการสภาวัฒนธรรมแขวงวัดทา

- ทําวิจัย เรื่อง “การศึกษากิจกรรมที่พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา

สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร”

- ทําวิจัยรวม เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมกอนและหลังการเรียนการสอนธรรมศึกษา

 ชั้นตรี ของ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  กรุงเทพมหานคร”

- ทาํวจิยัรวม เรือ่ง “การสรางและพฒันารปูแบบการลดพฤตกิรรมความ รนุแรงของวยัรุนตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา”

- ทาํวจิยัรวม เรือ่ง “ศกึษาผลสมัฤทธิก์ารสอนธรรมศกึษาในสถานศกึษาโดย พระภกิษ”ุ (อยูในระหวาง

ดาํเนนิการ รวมกบั สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร และศนูยพระสงฆนกัเผยแผธรรมเพือ่พฒันา

สังคม)
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- ทาํวจิยั เรือ่ง “ศึกษาประสทิธผิลของการจดัอบรมและพฒันาธรรมศกึษาสาํหรบับุคลากรและนกัศกึษา

ปริญญาตรี”

- ทําวิจัย เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เสริมสรางตอคุณลักษณบัณฑิตตามอัต

ลักษณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม”

ผลงานด�านวิชาการ

- แตงตําราเรียน วิชา จริยศาสตร (Ethics) 

- แตงตําราเรียน วิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) 

- แตงตําราเรียน วิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

- แตงตําราเรียน วิชา ศาสนศึกษา (๑๒ ศาสนา ที่ยังมีชีวิตอยู)

- แตงตําราเรียน วิชา ทักษะความรูสูความสําเร็จ

- จัดทําเอกสารประกอบการสอน วิชา วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน ประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- เขียนบทความตาง ๆ ดานจริยธรรมและการศึกษา  ลงในวารสารมีดีอัพเกรด การศึกษา

หนังสือเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

- ฉุกคิด

- วรรณกรรมคํากลอน

- วรรณกรรมธรรมชีวิตคู

- หอมศีลกลิ่นธรรม
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นายวุฒิชัย อํ่าบํารุง

 - นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๕ ประโยค

- พทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาปรัชญา มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

- รัฐศาสตรบัณฑติ สาขาการเมอืงการปกครองเปรยีบเทยีบและความสมัพนัธ

ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทํางานเผยแผ�

- เปนพี่เลี้ยงในโครงการสามเณรภาคฤดูรอนตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๖

- เปนวิทยากรในโครงการสามเณรภาคฤดูรอน ในป พ.ศ.๒๕๓๗

- เปนเจาของโครงการสามเณรภาคฤดูรอน ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๑

- เปนเจาของโครงการคายพุทธบุตร ตั้งแตป ๒๕๔๓ จนถึงปจจุบัน

- เปนวิทยากรบรรยายตามองคกร สถานศึกษาตางๆ ตั้งแตป ๒๕๔๓ จนถึงปจจุบัน

- เปนวิทยากรอบรมคุณธรรมและดูแลหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม 

 และหลักสูตร กอน. และ กอส. ที่ ร.ร. นายรอยตํารวจสามพราน ตั้งแตป ๒๕๔๓ จนถึงปจจุบัน

- เปนวิทยากรและวิปสสนาจารยมูลนิธิบุญญานุภาพ

- เปนวิทยากรและวิปสสนาจารยมูลนิธิโพธิวัณณา

- เปนพิธีกรและวิทยากรในรายการ “พุทธปทีป”ทางสถานีวิทยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา

 เฉลิมพระเกียรติฯวัดยานนาวา WBTV

- เปนเจาของรายการธรรมะฟายนเดย ทางสถานีวิทยุโทรทัศนโลก พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ 

วัดยานนาวา WBTV

- เปนประธานโครงการตนกลาคุณธรรมเพื่ออบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักเรียน

- เปนผูจัดทําเว็บ โพธิธรรม ในการเผยแผพระพุทธศาสนา

- เปนวิทยากรบรรยายเสริมในรายวิชา ธรรมะภาคปฏิบัติ คณะพุทธศาสตร 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงปจจุบัน



ทําเนียบ
นายกสมาคมศิษย�เก�า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๑๓ - ป�จจุบัน 
สมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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    ๑. สมาคมร�วมกิจกรรมในโอกาสต�างๆ  
๑) รวมสวดอภิธรรมศพ พระครูสุตสุนทรวัตร พธ.บ.รุน ๒๙ ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เมื่อวันอาทิตยที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๒) รวมสวดอภิธรรมศพ นายนิมิตร โพธิพัฒน อดีตอาจารยประจํา มจร วิทยาเขตบาฬศึกษา พุทธโฆส 

นครปฐม ณ วัดพิชยญาติการาม เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๓) รวมงานพระราชทานเพลิงศพมารดาของ ผศ.สมควร นิยมวงศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัด บานโสกหวา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๔) รวมงานศพคุณแมของนางสาวศุรภา ศรีวิชัย ณ อําเภอแมตํ๋า จังหวัดพะเยา เม่ือวันจันทรที่ ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๕) รวมงานศพพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ คุณแมดํา วงศเสนห แมของอาจารย คําพันธ 

วงศเสนห ณ บานโนนดัง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

๖) เมื่อวันเสารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ตัวแทนสมาคมฯ ไดเดินทางไปเยี่ยมอาการปวย

ของ  รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษธนาคม อดีตนายกสมาคมฯ ซึ่งไดผาตัดบายพาสหัวใจ และไดกลับมา

พักฟนที่บาน

๗) เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดเขารวมสักการะ

ขอพรและสรงนํ้า เนื่องในวันสงกรานต พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

๘) เรื่องรวมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา ที่ปรึกษาสมาคม เมื่อวัน

อาทิตยที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ รานอาหารดาวลอมเดือน ถนนราชพฤกษ 

กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไปรวมแสดงความยินดี ในงานดังกลาว

    

สรุปผลงาน

ของคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย�เก�า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๙) เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดไปรวม

พิธีรดน้ําศพ คุณแมทองสุข มีฤกษ โยมมารดาของอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. สมาคมฯ ไดรวมเปนเจาภาพสวด

พระอภิธรรมศพ ณ วัดประยุรวงศาวาส

๑๐) เมื่อวันอาทิตยที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดไปรวม

พิธีรดนํ้าศพ แมชีเรณู พิทักษธนาคม แมของ รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษธนาคม ณ วัดชลประทาน

รังสฤษฏ จังหวัดนนทบุรี และในวันจันทรท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. สมาคมฯ 

ไดรวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ และในวันพุธท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

สมาคมฯ ไดรวมเรื่องไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพ แมชีเรณู พิทักษธนาคม โดยมีคณะกรรมการ

สมาคมฯ เขารวมงานดังกลาวดวย

๑๑) เมื่อวันเสารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดรวมงานวันจํานงค 

ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๓ ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วังนอย

๑๒) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดเดินทาง

ไปมุทิตาสักการะ พระพรหมสิทธิ ในโอกาสที่ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดสระเกศ

วรวิหาร และในโอกาสนี้ไดรวมบริจาคเงินชวยเหลือชาวเนปาลผูประสบภัยพิบัติจากแผนดินไหว 

ในนามสมาคม ๑๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการบริหารอีก ๑๒,๐๐๐ บาท 

๑๓) เร่ืองไปรวมเปนเจาภาพสวดพระอภธิรรมศพ คณุพอกัณหา ดไีทยสงค บิดาของ ดร.นพดล ดไีทยสงค 

อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันศุกรท่ี 

๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดกุฎีประสิทธิ์ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรวมงานฌาปนกิจศพ ในวันเสารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. 

    ๒. จัดกิจกรรมวันป�ยมหาราช ประจําป� ๒๕๕๗
สมาคมศิษยเกา มจร รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดงานวันปยมหาราชและ

ถวายพวงมาลา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเปนธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาในทุกๆ ป และในปนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 

๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งผลของการจัดงานวันปยมหาราชและถวายพวงมาลา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ประสบ

ความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคการจัดงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกทานรวม

งานกนัอยางพรอมเพรยีง โดยกจิกรรมในภาคเชา ไดประกอบพธิวีางพวงมาลาทีล่านพระบรมรปู ลนเกลารชักาล

ที่ ๕ ทั้งที่วัดมหาธาตุ วัดศรีสุดาราม และที่ มจร วังนอย สวนในภาคบายไดจัดใหมีการเทศนมหาชาติ ๔ ภาค ณ 

อาคารหอฉัน
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    ๓. จัดโครงการผ�าเพลงผ�าธรรม
สมาคมศิษยเกา มจร ไดจัดโครงการผาเพลงผาธรรม ซึ่งเปนกิจกรรมระดมทุนประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อ

วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผานมา ณ หองเธียเตอร โซน C อาคารเรียนรวม มจร วังนอย โดย

มี ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก เปนประธานจัดงาน การจัดโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมาย

และวัตถุประสงคการจัดงาน และมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกทานรวมงานกันอยางพรอมเพรียง

    ๔. ร�วมมุทิตาสักการะพระเถระสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ 
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จวโรกาส ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ พระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหัว ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทานสถาปนา เลือ่นและตัง้สมณศกัดิ ์พระเถระ จาํนวน 

๘๕ รปู ทัง้น้ี ไดมผูีบรหิาร คณาจารย และศษิยเกา มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เพือ่การนีส้มาคม

ศษิยเกาฯ ไดเดนิทางไปแสดงความยนิดถีวายมทุติาสกัการะเนือ่งในโอกาสดงักลาว ในเยน็วนัที ่๔ ธนัวาคม และ

เชาวันที่ ๕ ธันวาคม โดยมีรายชื่อพระเถระที่ไดรับสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ประกอบดวย พระมหา

โพธิวงศาจารย วัดราชโอรสาราม พระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา พระเทพ

ประสิทธิมนต วัดศรีสุดาราม พระราชปญญาโสภณ วัดบพิตรพิมุข พระราชธรรมมุนี วัดทองธรรมชาติ พระราช

รัชวิเทศ และพระศรีสมโพธิ วัดปากนํ้า พระสิริชัยโสภณ วัดดาวดึงษาราม และพระวิเทศธรรมคุณ วัดสระเกศ

วรวิหาร

    ๕. ร�วมลงนามถวายพระพร
ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระประชวรและประทับอยู ณ โรงพยาบาลศิริราช เพ่ือการนี้ 

ทางสํานักพระราชวังไดเปดโอกาสใหพสกนิกรไดเขาลงนามถวายพระพร ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี 

สมาคมศิษยเกา มจร จึงไดเดินทางไปลงนามถวายพระพร ในวันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา 

๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ป โรงพยาบาลศิริราช

    ๖. จัดงานสานสัมพันธ�ศิษย�เก�าคืนสู�เหย�าชาว มจร ครั้งที่ ๑๐ 
สมาคมศิษยเกา มจร ไดจัดงานสานสัมพันธศิษยเกาคืนสูเหยาชาว มจร ครั้งที่ ๑๐ ในวันเสารที่ ๑๗ 

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมผีูเขารวมงานประมาณ ๕๐๐ คน โดยม ีผศ.ดร.เมธาพนัธ โพธิธรีโรจน อุปนายกสมาคม

คนที ่๑ เปนประธานจดังาน การจดังานไดสาํเรจ็ลลุวงไปดวยความเรยีบรอย ชวงเชา จดัประชมุสมาคมสาขาและ

ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ ชวงบาย จัดแขงขันกีฬาสัมพันธ โดยแบงออกเปน ๒ สี มี๔ ประเภทกีฬา คือ 

ฟุตบอล วอลเลยบอล แบดมินตัน และเปตอง 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ�
สามัญประจําป� ๒๕๕๗
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ระเบียบวาระที่ ๑.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑. เรื่องผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๘

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารของสมาคม ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๙ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นชุดดังกล่าวโดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่ อุปนายกสมาคม คนที่ ๑ 

เป็นประธานฯ ได้สรรหาศิษย์เก่าผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โดยไดด้�าเนนิการตามมตคิณะกรรมการบรหิารสมาคม คอื ๑) ใชเ้กณฑ์การพิจารณาคดัเลือกศษิย์เก่า 

ดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒) ท�าหนังสือแจ้งเรื่องการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ไปยังวิทยาเขต ๑๐ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการและผู้ประสานงานประจ�าจังหวัด 

ของสมาคมสาขา...........  ๓) ประชาสัมพันธ์ในวารสารของสมาคม วารสารพุทธจักร เวบไซต์ 

มหาวิทยาลัยและเวบไซต์ของสมาคมฯ เป็นต้น และ ๔) พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุท่ีเป็น 

ศิษย์เ ก่าดี เด่นเ กียรติคุณภายในประเทศ ๑๐ รูป ๕) พิจารณาคัดเลือกคฤหัสถ์ ท่ี เป็น 

ศิษย์เก่าให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นจ�านวน ๑๕ คน

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 

เมื่อวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้และพิจารณาอนุมัติรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณและ 

ศิษย์เก่าดีเด่นประจ�าปี ๒๕๕๘ ดังปรากฏรายชื่อตามประกาศสมาคม เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ 

(พระภิกษุ) และศิษย์เก่าดีเด่น (คฤหัสถ์) ประจ�าปี ๒๕๕๘ ที่แนบมาพร้อมแล้วนี้

อน่ึง พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๘ ได้จัดพิธีมอบในงานวันบุรพาจารย์  

ประจ�าปี ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร 

ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี  

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี เป็นประธานพิธี

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม  .........................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................
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วาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๕๗

สืบเนือ่งจากท่ีสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ไดป้ระชมุใหญ่สามญั

ประจ�าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น 

๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขาธิการ

สมาคมฯ ได้จดัท�ารายงานการประชมุดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ จงึเสนอรายงานการประชมุเพ่ือพิจารณา

และรับรองรายงานการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

(   )  รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

(   )  รับรองโดยมีการแก้ไข ดังต่อไปนี้

 ...............................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รายงานการประชุมใหญ�

สามัญประจําป� ๒๕๕๗
สมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันศุกร�ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
ณ ห�องประชุมอาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน�อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประธานที่ประชุม  :  ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม นายกสมาคม

รายนามผู้ที่เข้าประชุม

๑. ศ.พิเศษ จ�านงค์ ทองประเสริฐ 

 ประธานที่ปรึกษาสมาคม

๒. นายสนิท ไชยวงศ์คต 

 กรรมการที่ปรึกษา

๓. รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม 

 กรรมการที่ปรึกษา 

๔. รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร 

 กรรมการที่ปรึกษา 

๕. พล.ต.ดร.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี 

 กรรมการที่ปรึกษา 

๖. ผศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 

 กรรมการที่ปรึกษา 

๗. ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ 

 อุปนายกสมาคม คนที่ 1

๘. ผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง 

 อุปนายกสมาคม คนที่ 2

๙. ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง 

 เลขาธิการ

๑๐. ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

 เหรัญญิก

๑๑. นายเกษม แสงนนท์ 

 นายทะเบียน

๑๒. ดร.ยุทธนา ปราณีต 

 สวัสดิการ

๑๓. ดร.พิเชฐ ทั่งโต 

 ประชาสัมพันธ์

๑๔. ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ 

 วิเทศสัมพันธ์

๑๕. ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก 

 นันทนาการ

๑๖. ดร.อิทธิพล แก้วพิลา 

 ปฏิคม

๑๗. นายเชน นคร 

 สาราณียกร
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๑๘. ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง 

 วิชาการ

๑๙. นายหัฎฐกรณ์ แก่นท้าว 

 สถานที่และศาสนพิธี

๒๐. ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย 

 สังคมสงเคราะห์

๒๑. นายสามารถ ศิริบุญ 

 กรรมการกลาง

๒๒. ดร.อร่าม พลตรี 

 กรรมการกลาง

๒๓. ดร.ประพันธ์ ศุภษร 

 กรรมการกลาง

๒๔. นายธวัชชัย สมอเนื้อ 

 กรรมการกลาง

๒๕. นายค�าพันธ์ วงศ์เสน่ห ์

 กรรมการกลาง

๒๖. นายประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา 

 ผู้ช่วยนายทะเบียน

๒๗. ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ 

 ผู้ช่วยวิเทศสัมพันธ์

๒๘. ดร.แสวง นิลนามะ 

 ผู้ช่วยนันทนาการ

๒๙. นายเกษม ประกอบดี 

 ผู้ช่วยปฏิคม

๓๐. ผศ.มั่น เสือสูงเนิน 

 ผู้ช่วยสาราณียากร

๓๑. ผศ.สมควร นิยมวงศ์ 

 ผู้ช่วยวิชาการ

๓๒. นายกฤต ศรียะอาจ 

๓๓. ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง

๓๔. ผศ.โกวิท พานแก้ว 

๓๕. นางกษมณฒ์ เกียรติจานนท์

๓๖. นางสาวกัญญาภัค เจริญดี 

๓๗. นายคณพล ตุ้ยสุวรรณ

๓๘. ดร.ค�าเอียง กองสิน 

๓๙. นายจักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธิ์

๔๐. ดร.จัด เกิดสบาย 

๔๑. นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง

๔๒. ผศ.เฉลียว รอดเขียว 

๔๓. นายช้อง พึ่งเทียร

๔๔. ผศ.ชวัชชัย ไชยสา 

๔๕. พ.ท.เชาว์ สุขเจริญ

๔๖. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 

๔๗. นายธนู ศรีทอง

๔๘. ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ 

๔๙. นายธีรวัฒน์ วงศาสุวรรณ

๕๐. พ.อ.ดร.ณรงค์ ครองแถว

๕๑. นายณรงค์ ศรีวารินทร์

๕๒. นางสาวนารอน เวียงจันทร์ 

๕๓. ดร.บุญรอด บุญเกิด

๕๔. ดร.บัว พลรัมย์ 

๕๕. ผศ.ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์

๕๖. นางสาวปวีณา สิงห์ค�าคา 

๕๗. พ.อ.ประชุม สุขส�าราญ

๕๘. ผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัย 

๕๙. นายประเสริฐ ค�านวล     

๖๐. นายปั่น อะทะเทพ 

๖๑. รศ.ดร.ปรีชา คะเนตรนอก

๖๒. นายพลวัฒน์ ชุมสุข 

๖๓. ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์

๖๔. นายพิธพิบูลย์ กาญจนพิพ 

๖๕. ผศ.พิพัฒน์ คงประเสริฐ

๖๖. นายพีรวัฒน์ ชัยสุข 

๖๗. นายเพียร หยดย้อย



80 วันบุรพาจารย ์
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๖๘. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

๖๙. ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา

๗๐. นายมงคล ชาติโบ 

๗๑. นางมานิตา ชูช่วย

๗๒. นางสาววิภา สิงห์ค�าคา 

๗๓. ดร.วิทยา ทองดี

๗๔. ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล 

๗๕. นายสมภพ สายหยุด

๗๖. พ.อ.สมพงษ์ ถิ่นทวี 

๗๗. ดร.สมศักดิ์ สายหยุด

๗๘. นายสมหมาย สุภาษิต 

๗๙. นายสันติ เมืองแสง

๘๐. ผศ.ดร.สิน งามประโคน 

๘๑. นางสาวสุชานาฎ เพ็งมาก

๘๒. นายสุดตา ประทุมมาศ

๘๓. นายสุนทร สายค�า

๘๔. นางสาวสุภัทรา ทองดี

๘๕. ดร.สุรพล พรมกุล

๘๖. นายสุรงค์ ศรดิเรณ 

๘๗. นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์

๘๘. นายสุวัฒสัน รักขันโท 

๘๙. นายอดุลย์ คนแรง

๙๐. ผศ.อนุภูมิ โซวเกษม 

๙๑. นายอานนท์ นรมาตร์

๙๒. ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมมาครบองค์ประชุมแล้ว ผศ.ดร.สุรพล สุยะ

พรหม นายกสมาคม ประธานทีป่ระชุมเชญิคณะกรรมการบรหิารและสมาชกิสมาคมทุกท่านร่วม

กันบูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑. เรื่องผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๗

ผศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม นายกสมาคม ประธานท่ีประชมุสืบเน่ืองจากคณะกรรมการบรหิาร

ของสมาคม ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติ

อนุมตัใิห้คณะกรรมการสรรหาศษิย์เก่าดเีด่น ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๕๗ คณะกรรมการสรรหาศษิย์เก่า

ดีเด่นชุดดังกล่าวโดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่ อุปนายกสมาคม คนที่ ๑ เป็นประธาน ได้สรรหา

ศิษย์เก่าผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้ด�าเนินการ

ตามมติคณะกรรมการบรหิารสมาคม คอื ๑) ใช้เกณฑ์การพิจารณาคดัเลอืกศิษย์เก่าดเีด่น ประจ�า

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒) ท�าหนังสือแจ้งเรื่องการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปยัง

วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรยีน หน่วยวิทยบรกิารและผูป้ระสานงานประจ�าจงัหวัดของสมาคมสาขา....... 

๓) ประชาสัมพันธ์ในวารสารของสมาคม วารสารพุทธจักร เวบไซต์มหาวิทยาลัยและเวบไซต์ของ

สมาคม เป็นต้น และ ๔) พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุที่เป็นศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ๕) พิจารณา

คัดเลือกคฤหัสถ์ที่เป็นศิษย์เก่าให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นจ�านวน ๑๕ คน 
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ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ 

๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้และพิจารณาอนุมัติรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณและศิษย์เก่า

ดีเด่นประจ�าปี ๒๕๕๗ ดังปรากฏรายชื่อตามประกาศสมาคม เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นเกียติคุณและ

ศิษย์เก่าดีเด่นประจ�าปี ๒๕๕๗ ที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ 

อน่ึง พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๗ ได้จัดพิธีมอบในงานวันบุรพาจารย์ 

ประจ�าปี ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ ณ อาคารมหาจุฬา

บรรณาคาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยมี พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานพิธี 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

 ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง เลขาธิการ ได้น�าเสนอรายงานการประชุมสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการประชุมใหญ่สมัยสามัญประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ชุดที่ ๒๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุมที่ได้น�าเสนอต่อที่ประชุมแล้วนี้

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ปรับปรุงข้อความที่ผิดให้ถูกต้องแล้วรับรองรายงาน

การประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแถลงผลงานของสมาคมในรอบสองปีที่ผ่านมา

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม นายกสมาคม ได้แถลงว่าในรอบสองปีท่ีผ่านมาคือตั้งแต่เดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สมาคมได้ด�าเนินกิจกรรมภายใต้ข้อ

บังคับของสมาคม โดยได้มีผลการด�าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

๑. กิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เก่า มจร ให้เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมให้มากที่สุด

๒. จัดกิจกรรมให้มีการออกระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยสมาคมสาขา 

๓. กิจกรรมจัดให้มีสมาคมสาขาของสมาคมศิษย์เก่า มจร ในจังหวัดต่างๆ ของภูมิภาค

๔. กิจกรรมจัดให้มีการประชุมสมาคมศิษย์สัญจรให้ครบทุกภูมิภาคของประเทศ

๕. จดักิจกรรมให้มกีารออกจลุสารรายสองเดอืนแจกจ่ายให้ถึงมือของสมาชกิในทกุ ๒ เดอืน

๖. กิจกรรมจัดให้มีโครงการ “มหาจุฬาธรรมยาตรา” ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
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๗. กิจกรรมจัดระดมทุนน�ารายได้มาด�าเนินกิจกรรมของสมาคมให้ได้มากที่สุด

๘. กิจกรรมจัดให้มีการปรับปรุงที่ท�าการสมาคมให้เหมาะสม

๙. กิจกรรมจัดปรับปรุงระบบสื่อสารของสมาคมให้ทันสมัย

๑๐. กิจกรรมอื่นๆ

ทั้งนี้มีรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวดังนี้ปรากฏตามสรุปผลงานของคณะกรรมการบริหาร

สมาคมศิษย์เก่าที่น�าเสนอต่อที่ประชุมนี้แล้ว

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องการรับรองสถานะการเงินของสมาคม

ผศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม นายกสมาคม ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธัชชนนัท์ อศิรเดช เหรญัญิก

เสนอ ซึ่งได้เสนอว่าสืบเนืองจากที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้

บรหิารสมาคมครบรอบ ๑ ปีท่ีผ่านมา มีรายละเอยีดการรบัและการจ่าย ตัง้แต่วันที ่๑๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ ถึง ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีรายละเอียดรายรับและรายจ่ายของสมาคม โดยขณะนี้

สมาคมมเีงนิท้ังสิน้ ๑,๒๓๗,๐๑๙.๖๕ บาท (หนึง่ล้านสองแสนสามหมืน่เจด็พันสบิเก้าบาทหกสบิ

ห้าสตางค์) รายละเอยีดบัญชรีบั-จ่าย และบญัชีงบดลุประจ�าปีของสมาคมดงัปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุมที่น�าเสนอแล้วนี้

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ท่ีประชมุพจิารณาแล้วมีมตริบัรองรายรบั-รายจ่าย งบดลุประจ�าปีของสมาคม และ

อนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคม

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่องขอความเห็นชอบรับรองข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่า มจร พ.ศ.๒๕๕๗

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม นายกสมาคม เสนอว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�า

ปี พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเป็น

เอกฉันท์ให้มีการยกเลิกข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่า มจร พ.ศ.๒๕๑๒ ที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

จ�านวนหลายครั้ง เช่น เมื่อครั้ง พ.ศ.๒๕๓๙ พ.ศ.๒๕๔๔ และ พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ประกาศใช้ข้อ

บังคับสมาคมศิษย์เก่า มจร พ.ศ.๒๕๕๗ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า มจร 

ร่วมกนัพจิารณา และให้นายสนิท ไชยวงศ์คต เป็นผูต้รวจสอบก่อนทีจ่ะประกาศใช้ บดัน้ี ได้ด�าเนนิ

การตามกระบวนการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน�าเสนอท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือรับรองการ
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ประกาศใช้ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่า พ.ศ.๒๕๕๗ ดังปรากฏรายละเอียดตามข้อบังคับสมาคม

ศิษย์เก่า มจร พ.ศ.๒๕๕๗ ที่แนบมาพร้อมแล้วนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่า มจร พ.ศ.๒๕๕๗ 

๕.๒ เรื่องการรับรองสมาชิกใหม่ 

ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง เลขาธิการเสนอว่า สืบเนื่องจากที่ได้มีศิษย์เก่าได้ยื่นสมัครเข้า

เป็นสมาชกิสมาคมใหม่ ดงันัน้ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัริบัรองสมาชกิประเภทสามญัของ

สมาคม (สมาชิกใหม่) จ�านวน ๓ คน ประกอบด้วย 

๑. ผศ.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

๒. ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์

๓. Mr.Vira Thach

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองสมาชิกใหม่ตามที่เสนอ

ระเบยีบวาระที ่๖ เรือ่งการเลอืกตัง้นายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม

ผศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม นายกสมาคม ได้เสนอให้ท่ีประชมุเสนอกรรมการเลือกตัง้ เพ่ือด�าเนนิ

การเลอืกตัง้นายกสมาคมและกรรมการบรหิารสมาคมแทนคณะกรรมการบรหิารชดุเก่าท่ีได้หมด

วาระลง ซึง่ทีป่ระชมุได้เลือกตัง้ให้ศาสตราจารย์พิเศษจ�านงค์ ทองประเสรฐิ เป็นประธานกรรมการ

เลือกตั้งและที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เลือกกรรมการเลือกตั้งอีก จ�านวน ๕ คน ประกอบด้วย

๑. ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

๒. ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

๓. ผศ.มั่น เสือสูงเนิน

๔. นายค�าพันธ์ วงศ์เสน่ห์

๕. นายพิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ

จากน้ันที่ประชุมได้ด�าเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม จ�านวน 

๑๗ คน ตามล�าดับ ซึ่งในการเลือกตั้งนายกสมาคมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจ�านวน ๑ คน คือ ผศ.ดร.

สมศักดิ์ บุญปู่ โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ เป็นนายกสมาคม 

คนที่ ๒๑  ส่วนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม จ�านวน ๑๗ คน ที่ประชุมได้มีมติเลือก

กรรมการบริหารสมาคม จ�านวน ๑๗ คน ประกอบด้วย
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๑. ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์  ๒. ดร.อิทธิพล แก้วพิลา

๓. ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  ๔. นายหัฏฐกร แก่นท้าว 

๕. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  ๖. ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก

๗. นายเกษม แสงนนท์   ๘. นายพลวัฒน์ ชุมสุข

๙. ดร.พิเชฐ ทั่งโต   ๑๐. ดร.แสวง นิลนามะ

๑๑. นายรัฐพล เย็นใจมา   ๑๒. นายค�าพันธ์ วงศ์เสน่ห์

๑๓. นายธวัชชัย สมอเนื้อ   ๑๔. ผศ.สมควร นิยมวงศ์

๑๕. ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย  ๑๖. นายอดุลย์ คนแรง 

๑๗. ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง 

เมือ่การด�าเนินการเลอืกตัง้ได้สิน้สดุลง ผศ.ดร.สมศกัดิ ์บญุปู ่นายกสมาคมคนใหม่ได้กล่าว

ขอบคณุสมาชกิสมาคมทีไ่ด้ไว้วางใจให้ท�าหน้าทีอ่นัส�าคญันี ้และจะตัง้ใจบรหิารงานของสมาคม

ให้สมกับที่สมาชิกได้ไว้วางใจให้ท�างาน พร้อมทั้งได้แถลงนโยบายในการบริหารสมาคมศิษย์เก่า 

ในช่วงระยะเวลา ๒ ปีที่จะบริหารงานสมาคมด้วย

วาระที่ ๗ เรื่องการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม นายกสมาคม ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมได้ร่วมแสดงความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของสมาคม ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์พิเศษจ�านงค์ ทองประเสรฐิ, ราชบณัฑิต ประธานท่ีปรกึษาสมาคมให้โอวาท

และแสดงความยินดอีนโุมทนาขอบคณุทีไ่ด้เห็นลกูศษิย์มาพร้อมเพรยีงกัน มคีวามสามคัคร่ีวมมอื

ร่วมแรงร่วมใจกันจดังานวันบรุพาจารย์ และควรท�าอย่างไรทีจ่ะท�าให้มหีอเกียรตคิณุ และได้กล่าว

ว่าสมยัท่ีมหาวิทยาลยัเยล ก็ไม่เคยสมคัรเป็นสมาชกิศิษย์เก่า แต่ก็ได้รับจดหมายจากมหาวิทยาลยั 

ต่อมาเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ก็ได้มีจดหมายแสดงความยินดี จากมหาวิทยาลัย 

ย�า้เรือ่งสมาคมว่าจะท�าอย่างไร จะชว่ยกนัท�าให้กจิการของสมาคมฯ มคีวามเจรญิก้าวหน้าต่อไป

๒. อาจารย์สนทิ ไชยวงศ์คต แสดงความคดิเหน็ใน ๕ ประเดน็ด้วยกันคอื ๑) การจดักิจกรรม

รดน�้าอาจารย์อาวุโส ควรมีการประสานงานให้ท่านทราบล่วงหน้าและมีรถไปรับ ๒) การจัดท�า

วารสารของสมาคมควรท�าเป็นรายสองเดือน ๓) ข้อบังคับใหม่ของสมาคมควรรีบด�าเนินการจด

ทะเบียนกับราชการ ๔) ในการจัดงานฝ่ายสถานที่และพิธีการ ควรวางคนในการท�างานให้ชัดเจน 

และ ๕) ท�าอย่างไรที่จะมีบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า

๓. รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร ได้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับธรรมเนียมการสืบทอดการ

บริหาร ด้วยการเลือกตั้งแบบพี่น้อง ไม่แข่งขัน และอยากให้เชิญประธานสมาคมสาขาทุกสาขา

มาร่วมงานด้วย
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๔. รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ได้กล่าวชื่นชมการท�างานของกรรมการในชุดที่ผ่านมา 

และแสดงความยินดีกับนายกสมาคมคนใหม่ พร้อมทั้งกล่าวว่าเป็นบรรยากาศการเลือกตั้งแบบ

สมานฉนัท์ ซึง่หาได้ยากมคีวามเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกัน ฝากเร่ืองการประชาสมัพันธ์งานของสมาคม

ถึงสมาชิกให้กว้างขวางและทั่วถึงกัน

๕. ดร.วิทยา ทองดี ได้กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับนโยบายท่ีสานต่อนโยบายสมาคม

สาขา พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช ควรมีการหล่อพระบรมรูป ร.๕ 

มอบแก่หน่วยงานของ มจร ทุกแห่ง ๒) เมื่อมีสมาคมสาขาแล้ว ควรให้เป็นผู้คัดเลือกศิษย์เก่าดี

เด่นประจ�าปีเสนอสมาคม ๓) ควรมกีรรมการหรอืผูป้ระสานงานสมาคมสาขาทีช่ดัเจน ๔) การร่วม

งานในโอกาสต่างๆ เชน่ งานศพ ควรมหีรีดในนามสมาคม  ๕) รายไดค้า่สมาชกิ คนละ ๒๐๐ บาท 

ควรมีการมอบให้แก่สมาคมสาขาด้วย และ ๖) ในการประชุมสามัญประจ�าปี ควรแจ้งแก่สมาชิก

แต่เนิ่นๆ และควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

๖. นายคณพล ตุย้สวุรรณ แสดงความคดิเห็นว่า สมาคมควรมกีารด�าเนนิการประชาสมัพันธ์

และยกย่องเชิดชูกิจกรรมท่ีบุคลกรของมหาวิทยาลัยท�าไว้ เช่น อธิการบดี อาจารย์จ�านงค์ 

ทองประเสริฐ ให้สาธารณชนได้ทราบในวงกว้างให้มากที่สุด

เมือ่การประชมุได้ด�าเนนิมาครบระเบยีบวาระแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษจ�านงค์ ทองประเสรฐิ, 

ราชบัณฑิต ประธานทีป่รกึษาสมาคม กล่าวขอบคุณกรรมการและสมาชกิทุกท่านทีม่าประชมุและ

กล่าวปิดการประชุม แล้วร่วมกันบูชาพระรัตนตรัย

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

นายกสมาคม

ประธานที่ประชุม

 ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

 วิชาการ เหรัญญิก

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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บัญชีงบดุลประจําป�
ของสมาคม

สมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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92 วันบุรพาจารย� 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่         /๒๕๕๘

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันบุรพาจารย�
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘

เพ่ือใหก้ารจดังานวนับรุพาจารย์ของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�าป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 

ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ด�าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานวันบุรพาจารย์ ประจ�าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

{ คณะกรรมการที่ปรึกษา {

 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์

 พระพรหมโมลี พระพรหมสิทธิ

 พระมหาโพธิวงศาจารย์ พระพรหมเมธี

 พระธรรมสุธี ศ.พิเศษจ�านงค์ ทองประเสริฐ

 ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ ศ.พิเศษ ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร

 นายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร ศ.พิเศษ ดร.จ�าลอง สารพัดนึก

 ผศ.ดร.สังวร พรหมเสน ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

 ศ.ดร.จ�านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อ.ดร.จ�านงค์ สวมประค�า 

 อ.ดร.ทรงวิทย์ แก้วศรี รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา

 อ.สนิท ไชยวงศ์คต รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภรณ์

 รศ.ชารี มณีศรี ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

 คุณวิรัตน์ สุวรรณภาศรี ดร.กาญจนา สุวรรณภาศรี

 ดร.ศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศรี

 ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน พลตรี ไชยนาจ ญาติฉิมพลี 
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 รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งค�า ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ 

 รศ.ดร.ส�าเนียง เลื่อมใส ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา 

 ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานตร์ รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง 

 ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ผศ.ดร.เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์ 

 ผศ.ดร.กาญจนา สจิตต์วัฒน์ อ.ดร.บุญรอด บุญเกิด  

{ คณะกรรมการอ�านวยการ {

 อธิการบดี ประธานกรรมการ

 รองอธิการบดีทุกฝ่าย กรรมการ

 คณบดีทุกคณะ กรรมการ

 ผู้อ�านวยการทุกสถาบัน/ส�านัก กรรมการ

 ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย กรรมการ

 ผู้อ�านวยการกองทุกกอง กรรมการ

 นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร กรรมการ

 ผู้จัดการโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการ

 ผู้จัดการมหาจุฬาบรรณาคาร กรรมการ

 ผู้จัดการส�านักพิมพ์ มจร กรรมการ

 ผู้จัดการอาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ กรรมการ

 กรรมการสมาคมศิษย์เก่า มจร กรรมการ

 กรรมการมูลนิธิ มจร กรรมการ

 กรรมการมูลนิธิจ�านงค์ ทองประเสริฐ กรรมการ

 กรรมการมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี  กรรมการ

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการและเลขานุการ

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า มจร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

{ คณะกรรมการด�าเนินงาน {

 พระราชวรเมธี ประธานกรรมการ

 พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองประธานกรรมการ

 พระเมธีธรรมาจารย์ รองประธานกรรมการ

 ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองประธานกรรมการ

 รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองประธานกรรมการ

 รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร กรรมการ

 ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ กรรมการ

 ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา กรรมการ
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 รศ.สยาม ด�าปรีดา กรรมการ 

 ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง กรรมการ

 ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว กรรมการ 

 ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ 

 ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข กรรมการ

 อ.ดร.พิธพิพูลย์ กาญจนพิพิธ กรรมการ

 อ.เชน นคร กรรมการ 

 อ.เกษม แสงนนท์ กรรมการ 

 ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง กรรมการ 

 ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก กรรมการ 

 อ.สามารถ ศิริบุญ กรรมการ 

 อ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต กรรมการ 

 ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย กรรมการ 

 นายธวัชชัย สมอเนื้อ กรรมการ 

 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

 และเลขานุการคณะกรรมการทุกฝ่าย กรรมการ

 ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ

 รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

{ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และศาสนพิธี {

 พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ประธานกรรมการ

 พระครูวินัยธรสุกรี สุจิตฺโต รองประธานกรรมการ

 พระมหาประยูร โชติวโร รองประธานกรรมการ

 อ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต รองประธานกรรมการ

 ผศ.ดร.ณัฐธีร์ ศรีดี กรรมการ

 ผศ.เฉลียว รอดเขียว กรรมการ

 อ.ดร.แสวง นิลนามะ กรรมการ

 ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการ

 อ.ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร กรรมการ

 ผศ.พิพัฒน์ คงประเสริฐ กรรมการ

 ผศ.มั่น เสือสูงเนิน กรรมการ

 ผศ.ไกรวุฒิ มโนรัตน์ กรรมการ

 ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ กรรมการ

 อ.ดร.อธิเทพ ผาทา กรรมการ
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 อ.สันติ เมืองแสง กรรมการ

 ผศ.กฤต ศรียะอาจ กรรมการ

 นายฉัตรชัย บัวเกิด กรรมการ  

 นายปัญญา สามัญ กรรมการ 

 นายธนเดช แซวรัมย์ กรรมการ

 นายสมคิด น้�าเพชร กรรมการ  

 นายบุณยธร แสงโนรี กรรมการ

 พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร กรรมการและเลขานุการ

 พระมหาศตนนท คมฺภีรเมโธ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 พระมหาบุญทัน ธีรงฺกโร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 นายสมชาย บุญสุ่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

{ คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิกและของที่ระลึก {

 พระมหาด�ารงค์ สิริคุตฺโต ประธานกรรมการ

 ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว รองประธานกรรมการ 

 นายธวัชชัย สมอเนื้อ รองประธานกรรมการ

 ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองประธานกรรมการ

 นายธีรศักดิ์ เจริญพงษ์ กรรมการ

 นายสุนันทกิจ เทียงเดช กรรมการ 

 นางสาวณัฏฐ์ชิสา เหลืองดอกไม้ กรรมการ

 นางสาวนุสรา พุฒซ้อน กรรมการ

 นางสาวสุทธิรัตน์ ชูเลิศ กรรมการ 

 นางกาญจนากร แย้มปิ๋ว กรรมการ

 นางมานิตา ชูช่วย กรรมการ

 นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอ�านาจ กรรมการ

 นางสาวธีรพันธ์ ดีมาก กรรมการ

 นางสาวพจมาน หุยทุมา กรรมการ

 นางสาวอโนทัย บุญทัน กรรมการ

 นางสาวศุทธิรัตน์ ขันธไพรศรี กรรมการ

 นางสาวลาวัลย์ วารินคีรีรัตน์ กรรมการ

 นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กรรมการ

 นางสาวลฎารัชณ์ แก้วระคน กรรมการ

 นายเสน่ห์ แซวรัมย์ กรรมการ

 นายทักษิณ ประชามอญ กรรมการ

 นายธนิต มีชื่อ กรรมการ
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 นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา กรรมการ

 นายวิษณุ สุวรรณทัต กรรมการ

 นายประเสริฐ ค�านวล กรรมการ

 นายธนเดช แซวรัมย์ กรรมการ

 นายถวิล ค�าโสภา กรรมการ

 นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย กรรมการ

 นายพิทธิพงศ์ วงศ์สุริยา กรรมการ

 นายปัญญา สามัญ กรรมการ

 นางทัศนี แก้วมณี กรรมการ

 นายสมคิด น้�าเพชร กรรมการ

 นางรุ่งอรุณ ทันมา กรรมการ

 นายนิพนธ์ กัณฑา กรรมการ

 นางสาววรรณา นอกไธสง กรรมการ

 นายฉัตรชัย บัวเกิด กรรมการและเลขานุการ

 นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นางเสาวลักษณ์ ประสริฐศิลป์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสาวสุพิศ ศรีวิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสาวขวัญใจ ศรีพารัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 { คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ {

 พระเมธีธรรมาจารย์ ประธานกรรมการ

 พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย รองประธานกรรมการ

 พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล รองประธานกรรมการ

 พระมหาช�านาญ มหาชาโน รองประธานกรรมการ

 พระมหาวิไล สมาจาโร รองประธานกรรมการ

 ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองประธานกรรมการ

 อ.เกษม แสงนนท์ รองประธานกรรมการ

 พ.ท.ประสม สินทอง กรรมการ

 นายศรี แก้วงาม กรรมการ

 นายวิโรจน์ หลอมนาค กรรมการ

 นายวินัย มีมาก กรรมการ 

 นายประดิษฐ์ เสนพนัสศักดิ์ กรรมการ

 นายบดินภัทร์ สายบุตร กรรมการ

 นายอภิชาญ ปานปรีชา กรรมการ
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 นางสาวดอกฝ้าย สุภาษิต กรรมการ

 นายกรนัน ขันวัง กรรมการ

 นายบัญชา นารี กรรมการ

 นางสาวมินตรา กาลนิล กรรมการ

 นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ กรรมการ

 นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา กรรมการ

 นายกฤตภาส บุญพิโย กรรมการ

 นายสุพันธ์ แสนสี กรรมการ

 นายถนัด ไชยพันธ์ กรรมการ

 นายอภิลักษณ์ กาวิน�า กรรมการ

 นางสาวสุวรรณี จันนนพคุณ กรรมการ

 ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา กรรมการและเลขานุการ

 พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 อ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นายสมหมาย สุภาษิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นายวิชิต มงคลวีระขจร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

{ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ {

 พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ประธานกรรมการ

 อ.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ รองประธานกรรมการ

 ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข รองประธานกรรมการ

 ผศ.สมควร นิยมวงศ์ รองประธานกรรมการ

   ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ

 อ.อดุลย์ คนแรง กรรมการ

 ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ กรรมการ

 ผศ.มั่น เสือสูงเนิน กรรมการ

 ผศ.ดร.สิน งามประโคน กรรมการ

 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น กรรมการ

 อ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการ

 นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ กรรมการ

 นางสาวลาวัลย์ วารินคีรีรัตน์ กรรมการ

 นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิราลัย กรรมการ

 นางสาวณัฏฐ์ชิสา เหลืองดอกไม้ กรรมการ

 นางสาวนุสรา พุฒซ้อน กรรมการ



98 วันบุรพาจารย ์
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กรรมการ

 พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย กรรมการและเลขานุการ 

 พระครูสังฆรักษ์ถิรธัมม์ ถิรธมฺโม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 พระมหาบุญยืน ญานสมฺปณฺโณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นายเกษม ประกอบดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 { คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือ {

 อ.เชน นคร ประธานกรรมการ

 อ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล รองประธานกรรมการ

 ผศ.พิเศษ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยะปัญญากุล   กรรมการ

 ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก กรรมการ

 ผศ.มั่น เสือสูงเนิน กรรมการ

 ผศ.สมควร นิยมวงศ์ กรรมการ

 อ.สามารถ ศิริบุญ กรรมการ

 อ.ดร.แสวง นิลนามะ กรรมการ

 อ.ดร.อดุลย์ คนแรง กรรมการ

 นายเกษม ประกอบดี กรรมการ

 อ.เกษม แสงนนท์ กรรมการและเลขานุการ

 อ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นายสมชาย บุญสุ่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

{ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ {

 ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ประธานกรรมการ

 พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ รองประธานกรรมการ

 พระมหาสันติ ธีรภทฺโท รองประธานกรรมการ

 พระวิฑูรย์ ฐาน�กโร รองประธานกรรมการ

 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองประธานกรรมการ

 พระมหาสม กลฺยาโณ กรรมการ

 พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ,ดร. กรรมการ

 ผศ.อนุภูมิ โซวเกษม กรรมการ

 ผศ.ชวัชชัย ไชยสา กรรมการ

 ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย กรรมการ

 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ สังวรวรรณ์ กรรมการ

 ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร กรรมการ

 อ.ผดุง วรรณทอง กรรมการ
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 อ.เดช ชูจันอัด กรรมการ

 ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง กรรมการ

 ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ กรรมการ

 อ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ กรรมการ

 อ.เกษม แสงนนท์ กรรมการ

 นายสมควร ถ้วนนอก กรรมการ

 พระวินัยธรเอนก เตชวโร กรรมการและเลขานุการ

 พระดาวเหนือ ฐานทินฺโน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

{ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ { 

 พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ประธานกรรมการ

 พระมหาสาธิต สาธิโต รองประธานกรรมการ

 ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช รองประธานกรรมการ

 อ.ดร.ยุทธนา ปราณีต กรรมการ

 อ.ดร.มงคล ค�ามูล กรรมการ

 อ.สุวัฒสัน รักขันโท กรรมการ

 อ.พีรวัฒน์ ชัยสุข กรรมการ

 นายจักษฐาปนิฏฐ บุญฤทธิ์ กรรมการ

 นายพิทวัฒน์ มโนรัตน์ กรรมการ

 นายประเสริฐ ค�านวล กรรมการ

 นายอุดม จันทิมา กรรมการ

 นางสาวปวีณา สิงห์ค�าคา  กรรมการ

 นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย กรรมการและเลขานุการ

 นางสาวสุภัทรา ทองดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสาววิภา สิงห์ค�าคา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นายอานนท์ นรมาตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสาวกัญญาภัค เจริญดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่     ๑๐   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

(พระพรหมบัณฑิต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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กําหนดการ
งานวันบุรพาจารย� ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันเสาร�ที่ ๑๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน�อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕
เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสารวันบุรพาจารย
เวลา ๐๘.๓๐ น. ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นิสิต นักเรียนและศิษยเกา มจร พรอมกัน
  ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔ มจร อําเภอวังนอย
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๐๙.๐๐ น.   รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู นายกสมาคมศิษยเกา มจร แถลงผลงานในรอบป
  ประชุมใหญสามัญประจําป และพบปะสังสรรคของศิษยเกา มจร ทั่วประเทศ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประธานในพิธีเดินทางถึงหอประชุม 
  - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนและนําบูชาพระรัตนตรัย
  - พระราชวรเมธี ประธานกรรมการจัดงานกลาวถวายรายงาน
  - ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป ขานรายนาม
                          ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เขารับมุทิตาบัตร 
  - รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู นายกสมาคมศิษยเกา มจร ขานรายนามศิษยเกาดีเดน        
                          เกียรติคุณและศิษยเกาดีเดนเขารับเกียรติบัตร
  - พระพรหมบัณฑิต อธกิารบด ีมอบมทุติาบตัรและเกยีรตบิตัร พรอมทัง้สมัโมทนยีกถา
เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีบําเพ็ญกุศล
  - พระสงฆ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต
  - ถวายเครื่องไทยธรรมแดพระสงฆ
  - กรวดนํ้ารับพร
  - ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ ๒๕๐ รูป
  - สาธุชนรวมรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๑๕  น. พิธีรดนํ้าขอพรจากอาจารยอาวุโสและศิษยเกาอาวุโสของมหาวิทยาลัย
เวลา ๑๓.๐๐  น. กิจกรรมกีฬาสัมพันธศิษยเกา ระหวางสวนกลางและสมาคมสาขา
  - เปนเสร็จพิธี
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กิจกรรม
ส ม า ค ม ศิ ษ ย� เ ก� า
มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย

ครบรอบ ๑ ป�

ประมวลภาพ
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ส ม า ค ม ศิ ษ ย� เ ก� า
มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย



กิจกรรม
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ลงนาม ถวายพระพร

ประมวลภาพ

104 วันบุรพาจารย� 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘



กิจกรรม

กิจกรรม
คืนสู�เหย�า

ศิษย�เก�าและชุมชน
ประมวลภาพ

ประมวลภาพ

กีฬา

มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 105



กิจกรรม
ผ�าเพลง ผ�าธรรม

ประมวลภาพ

106 วันบุรพาจารย� 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘



กิจกรรม วิสาขโลกประมวลภาพ

มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 107



กิจกรรม ศิษย�เก�าประมวลภาพ

ดีเด�น

108 วันบุรพาจารย� 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘






	Cover_บุรพาจารย์ 18-7-58
	Mail inisde-Burapajan b4 2015

