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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



ค าน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น                      
และมีช่ือเสียงมายาวนาน นอกจากนี้ ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศหลากหลายด้าน ได้แก่ ด้านการ
ผลิตและพัฒนาครู ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน รวมถึงด้านการบริการสังคม โดยมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา และช้ีน าสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น โดยก าหนดปรัชญาการด าเนินงานไว้ว่า “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล”  

จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ท าให้มหาวิทยาลัยมีการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และมีศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จในชีวิตเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังมี
เครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรภายนอกท่ีมีผลงานโดดเด่น และสร้างคุณูปการแก่
มหาวิทยาลัย ท าให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเชิดชูบุคคลดังกล่าวในรูปแบบท่ีหลากหลาย                   
และหนึ่งในรูปแบบดังกล่าวนั้น คือการมอบปริญญากิตติมศักด์ิเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี  

ในปีนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ี
สมควรได้รับการเสนอช่ือเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้พระเทพสุเมธี ฉายา วฑฺฒโน เป็นบุคคลท่ีสมควรได้รับพระราชทาน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ด้วยคุณสมบัติท่ีเพียบพร้อมในด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการพัฒนา
การศึกษา โดยน าธรรมะเป็นแนวทางให้กับเยาวชน ชุมชน และสังคมในพื้นท่ีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง                 
ในฐานะเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศ์ วัดนี้เป็นท่ีประจักษ์สมควรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการบริหารจัดการ
ภาครัฐสืบไป 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 

เรื่อง                  หน้า                            

ค าน า              ก  
 
สารบัญ               ข  
 
ส่วนท่ี ๑            
 ค าเสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   ๒
         
ส่วนท่ี ๒          
 ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเสนอช่ือบุคคลเข้ารับพระราชทานปริญญา        ๗          
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   
 ๑.    ช่ือผู้ได้รับเสนอ 
 ๒.    ประวัติและผลงาน 
        ๒.๑ ประวัติ 
        ๒.๒ ผลงานด้านการปกครองและพัฒนา 
 
ส่วนท่ี ๓              
 การวิเคราะห์/สังเคราะห์ความสอดคล้องของการด ารงชีวิต การปฏิบัติงาน             ๒๑             
           และผลงานของพระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) ท่ีสมควรได้รับพระราชทาน 
           ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ประมวลภาพกิจกรรมส าคัญของพระเทพสุเมธี (ไสว สฑฺฒโน)            ๓๐  
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
ค าเสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

ค าเสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสาขาวิชาท่ีมีความเข้มแข็งในการให้ความรู้ภายใต้ปรัชญาของ
หลักสูตรท่ีว่ามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการจัดการพัฒนา 
ตลอดจนมีส านึกเป็นผู้น าการพัฒนาท่ีสามารถจัดการพัฒนาสังคมและพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน     
ซึ่งจะเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีก าหนดให้หลักสูตร
มีสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล เน้นผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความรู้ความสามารถและทักษะทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างมีทักษะทางปัญญา มีแนวคิดและ
ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการจัดการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยจะต้องมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีของกลุ่มและมีใจเป็น
นักพัฒนาท้องถิ่น มีทักษะเชิงตัวเลข ทักษะการส่ือสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาความรู้ท่ีทันสมัยและมีความรู้ทางสังคมศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศ 

จากปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาดังกล่าว     
ท าให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการยกย่องเชิดชูบุคคลผู้ มีคุณธรรมจริยธรรมสูง                           
มีผลงานโดดเด่นในเชิงพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีธรรมะประจ าใจ      
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอเสนอขื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  ซึ่งได้แก่ 
พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี  โดยขอน าเสนอเกียรติประวัติและผลงานท่ีเปี่ยมด้วยเกียรติภูมิ สมควรแก่การยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณสืบไป 

พระเทพสุเมธี ผู้ท่ีได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี ท าให้
การศึกษาสงฆ์เจริญรุดหน้ามาโดยตลอด สร้างคุณูปการอันประเสริฐแก่วงการสงฆ์อย่างมากมาย      
จนได้ประจักษ์ถึงผลงานและคุณสมบัติต่าง ๆ เป็นท่ียกย่องเชิดชูมากมาย โดดเด่นท้ังในด้านการ
บริหารและด้านวิชาการ ตลอดจนผู้ท่ีสมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร งดงามด้วยการครองตน เปี่ยมไปด้วย
เมตตาคุณและบริสุทธิ์คุณอย่างยิ่ง เป็นท่ียอมรับและเล่ือมใสศรัทธาแก่สาธุชนอย่างอเนกอนันต์ 



 ๓ 

ปัจจุบัน พระเทพสุเมธี (ไสว วัฑฒโน) สิริอายุ ๘๓ ปี พรรษาท่ี ๖๓ ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะ
จังหวัดราชบุรีฝ่ายธรรมยุตและเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม พระอารามหลวง ต าบลหน้าเมือง      
จังหวัดราชบุรี อัตโนประวัตินามเดิมว่า ไสว ประสัตถพงศ์ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๔                   
ปีมะแม ท่ีหมู่ ๑ ต าบลบางป่า อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โยมบิดาช่ือ นายนับ และโยมมารดา                
ช่ือนางตาล ประสัตถพงศ์ ครอบครัวมีพี่น้อง ๙ คน ท่านเป็นบุตรคนท่ี ๔ ในช่วงเยาว์วัยเข้าเรียน                 
ป.เตรียม ก่อนท่ีจะมาจบช้ัน ป.๔ จากโรงเรียนวัดพเนินพลู ต าบลบางป่า ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้บ้าน      
ตอนนั้นอายุได้เพียง ๑๔ ปี เมื่อเรียนจบได้บอกกับโยมพ่อโยมแม่ว่าจะขอบวชเป็นสามเณร เพื่อศึกษา
พระธรรมและอยากทดแทนพระคุณ  ท่านจึงได้เข้าพิธีบรรพชาท่ีวัดตรีญาติ ต าบลบางป่า อ าเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี โดยมีพระครูเมธีธรรมมานุยุต (เม้ย มันตาสโย) เจ้าอาวาสวัดราฏร์ เมธังกร                           
ต าบลบางป่า เป็นพระอุปัชฌาย์  

พระเทพสุเมธี ย้อนอดีตช่วงวัยเด็กว่า “ตอนแรกตั้งใจจะบวชเป็นสามเณรช่ัวคราวแล้วก็จะไป
เรียนต่อแต่ปรากฏว่าโยมยายไม่ยอมให้สึก โดยโยมยายบอกให้บวชอย่างนี้ดีแล้ว มองดูเณรสง่าดี 
ประกอบกับตอนนั้นมีเพื่อนสามเณรท่ีเรียนนักธรรมอยู่ด้วยกันหลายรูป อาตมาก็เลยเพลินกับการ
เรียนนักธรรม เรียนบาลีอาตมาชอบท้ัง ๒ อย่าง โดยสามารถจบนักธรรมเอก ได้ในเวลาไม่นาน                
ส่วนบาลีท่ีจริงชอบ แต่ไม่ได้สอบเพราะสมัยนั้นครูบาลีหายาก ต้องไปขอจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัยส่งมา “อยู่แค่พรรษาเดียว ครูบาลีท่ีขอไว้ก็กลับไป ซึ่งการเรียนบาลีต้องเรียนติดต่อกัน 
แต่พอไม่มีครูสอนก็เป็นอันต้องหยุด ยอมรับว่าท้อประกอบกับเป็นช่วงนั้นสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนัก” 
อยู่รับใช้อุปัฏฐากพระศรีธรรมานุศาสตร์ (สุมัติเถระ) เจ้าอาวาสวัดตรีญาติจนกระท่ัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
พระศรีธรรมานุศาสตร์  ได้รับพระบัญชาจากพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  ให้มาเป็น              
เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม พระอารามหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ท่านก็ติดตามมา
ปรนนิบัติรับใช้ด้วย ครั้นเมื่อมาถึงวัดศรีสุริยวงศาราม พบว่าวัดก าลังทรุดโทรมอย่างหนัก เนื่องจากภัย
ของการท้ิงระเบิด หลังสงครามโลกครั้ง ท่ี ๒ เสนาสนะต่าง ๆ ถูกแรงระเบิดขาดการบูรณะ                          
พระศรีธรรมานุศาสตร์และสามเณรไสวในฐานะลูกศิษย์   ได้อยู่รับใช้และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวัด 
แม้จะมีพระภิกษุในวัดเพียง ๕ - ๖ รูป  จึงค่อยๆ ท าการบูรณะ จนสภาพเริ่มฟื้นดีขึ้น กระท่ังอายุครบ 
๒๑ ปีบริบูรณ์ จึงเข้าพิธีอุปสมบท เป็นพระภิกษุ เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๙๕ ณ วัดศรี                 
สุริยวงศาราม   โดยมีพระศรีธรรมานุศาสตร์   เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมา พระศรีธรรมานุศาสตร์  ได้รับ
แต่งต้ังให้เป็นเจ้าคณะอ าเภอบางแพและอ าเภอเมืองราชบุรี  พระอาจารย์จึงได้มอบหมายให้พระไสว 
เป็นพระเลขานุการ คอยติดตามและปฏิบัติศาสนกิจในการสอนนักธรรม ตลอดเวลาท่านได้เห็นและ
เรียนรู้การเป็นนักปกครองและนักพัฒนาท่ีดีจากพระศรีธรรมานุศาสตร์ผู้เป็นพระอาจารย์ กระท่ังปี 
พ.ศ. ๒๕๒๕ พระศรีธรรมานุศาสตร์มรณภาพลง ท าให้ท่านได้รับหน้าท่ีเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส                
วัดศรีสุริยวงศาราม และรักษาการเจ้าคณะอ าเภอเมือง อ าเภอบางแพ พ.ศ. ๒๕๒๖ ท่านได้รับแต่งต้ัง
ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสุริยวงศาราม และพระอารามหลวงรูปท่ี ๒ และเจ้าคณะอ าเภอเมืองราชบุรี                      
อย่างเป็นทางการเมื่อได้รับการแต่งต้ังแล้ว ท่านได้สานงานการพัฒนาต่อจากพระอาจารย์มิได้                     



 ๔ 

ย่อหย่อน โดยเฉพาะการบูรณะพระอุโบสถ จัดสร้างศาลาการเปรียญเพื่อให้ประชาชนได้สะดวกในการ
ประกอบงานบุญทางพระพุทธศาสนา บูรณะกุฏิหลังเก่าเหมือนเดิม อีกท้ังสร้างหอระฆัง จัดระเบียบ
พื้นท่ีภายในวัดให้กว้างขวางมากขึ้น เพราะเดิมบริเวณวัดค่อนข้างแคบมาก ประชาชนมาร่วมพิธีทาง
ศาสนาค่อนข้างล าบาก 

ล าดับงานปกครองคณะสงฆ์ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเจ้าคณะเขต / อ าเภอเมือง และอ าเภอบางแพ 

พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม พระอารามหลวง 

พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิ เป็นพระครูสัญญาบัตรช้ันตรี ในราชทินนาม
ท่ีพระครูอุดมบัณฑิต 

พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิ  เป็นพระครูสัญญาบัตรช้ันโท ในราชทินนามเดิม 

พ.ศ. ๒๕๒๕ รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม และรักษาการเจ้าคณะอ าเภอเมืองและ
อ าเภอเมืองบางแพ ฝ่ายธรรมยุต 

พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม และเป็นเจ้าคณะอ าเภอเมืองและอ าเภอบางแพ  

พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพระอุปัชฌาย์และได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ฝ่าย
ธรรมยุต ล าดับสมณศักดิ์ 

พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิ เป็นพระราชาคณะสามัญ ในราชทินนามท่ี                                
พระสิริวัฒนสุธี 

พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิเป็นพระราชคณะช้ันเทพ ในราชทินนามท่ี                          
พระเทพสุเมธี 

พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิเป็นพระราชาคณะช้ันราช ในราชทินนามท่ี                         
พระราชวราภรณ์ 

 พระเทพสุเมธี  ได้รับการยกย่องให้เป็นพระนักปกครองและนักพัฒนา ท่านได้กล่าวว่า                     
“ในการปกครองไม่มีอะไรยุ่งยากนัก หากแต่ปกครองด้วยความปรารถนาดีมีความเมตตา โดยเฉพาะ
หลักพรหมวิหาร ๔ ท่ีต้องใช้เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา” หากมีส่ิงไหนท่ีช่วยใครได้ก็ช่วยอย่างเต็มท่ี
ไม่ว่าจะเป็นพระในความปกครองหริญาติโยม ส าหรับการปกครองสงฆ์นั้นจะยึดหลักธรรมวินัยท่ี
เคร่งครัดนอกรีตนอกทางไม่ได้  ไม่ว่าสงฆ์หรือฆราวาสต้องรักการมีระเบียบวินัย กิจใดพึงปฏิบัติก็ต้อง
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเข้มงวดภายใต้คติท่ียึดถือมาตลอดนั่นคือ สอนให้ทุกคนรู้จักค าว่าพอดีนั่นเอง 

 



 ๕ 

พระเทพสุเมธี เป็นผู้น า เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาในด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแพร่
และการสาธารณูปการ ตามลักษณะรูปแบบของการจัดปกครองของคณะสงฆ์ไทย ชีวิตส่วนตัว                 
ของท่าน เป็นไปอย่างเรียบร้อยมักน้อย สันโดษ ในการบริหารท่านกล้าคิด กล้าท า  เด็ดขาด เด็ดเด่ียว  
ทรงไว้ซึ่งสง่าราศี น่าเคารพย าเกรง แต่ในส่วนลึกท่านเป็นคนอ่อนโยนมีเมตตาปราณี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
สอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของผู้น้องอย่างดี  จึงเป็นท่ีเคารพนับถือของคณะสงฆ์ผู้ใต้ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเสนอชื่อบุคคล                

เข้ารับพระราชทานปริญญา                              
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                                

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเสนอช่ือบุคคลเข้ารับพระราชทานปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

๑. ช่ือผู้ได้รับเสนอ :  พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) 
๒. ประวัติและผลงาน 

๒.๑ ประวัติ 
พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) ช่ือเดิม นายไสว ประสัตถพงศ์ เกิดเมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๔๗๔  บิดาช่ือ นายนับ ประสัตถพงศ์ มารดาช่ือ นางตาล ประสัตถพงศ์ มีพี่น้องจ านวน  ๙ คน ดังนี้ 

๑. นางสุนีย์ บูระพาพร (ค้าขาย) 
๒. นายอัมพร ประสัตถพงศ์ (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จ                   

พระอริยวงศตญาณ)  
๓. นางสุมลรัตน์ อ่อนโยน (ถึงแก่กรรม) 
๔. นายไสว ประสัตถพงศ์ (พระเทพสุเมธี) 
๕. นางเพ็ญศรี วิเชียรทอง (ถึงแก่กรรม) 
๖. นายสวัสด์ิ ประสัตถพงศ์ อดีตวิศวกร บริษัท การบินไทย 
๗. นายสุกันท์  ประสัตถพงศ์ (นายแพทย์) 
๘. นางเตือนจิต มิ่งค าเลิศ (ข้าราชบ านาญอดีตรองผู้อ านวยการโรงเรียนราชิโบริกานุ

เคราะห์ จังหวัดราชบุรี) 
๙. นางพิณรัตน์ เป่ียมราศรีสกุล (ค้าขาย)  

 มีภูมิล าเนาท่ีบา้นเลขท่ี ๒๔ หมู่บ้านบางป่า ต าบล บางป่า อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 

ด้านการศึกษาและบรรพชา  

 พระเทพสุเมธี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาช้ันปีท่ี ๔   ท่ีโรงเรียนวัดพเนินพลูวิทยาคาร 
จังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ และเมื่ออายุครบ ๑๓ ปี  เข้าบรรพชาเป็นสามเณร ท่ีวัดตรีญาติ 
แขวง/ต าบลพงสวาย อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพระครูเมธีธรรมนุยุต (เม้ย) วัดลาดเมรังกร                    
เป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะเป็นสามเณรได้เข้าศึกษาเล่าเรียนจนจบนักธรรมเอก ตามล าดับดังนี้ 

 

 



 ๘ 

ด้านอุปสมบท 

พระเทพสุเมธี อุปสมบทเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕  ณ วัดตรีญาติ ต าบล                  
พงสวาย อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพระครูเมธีธรรมาพุยุต (เม้ย) วัดเมรังกร เป็นพระอุปัชฌาย์ 
และพระกรรมวาจาจารย์ คือ พระครูศรีธรรมานุศาสน์ วัดศรีสุริยวงศาราม ต าบลหน้าเมือง                       
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 

ล าดับสมณะศักด์ิที่ได้รับ 

 พระราชาคณะขั้นเทพ 

- ราชทินนาม พระเทพสุเมธี เมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชาคณะช้ัน
ราช 

- ราชทินนาม พระราชวราภรณ์ เมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชา
คณะช้ันสามัญ 

- ราชทินนาม พระสิริวัฒนสุธี เมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ พระครู                   
สัญญบัตร  เจ้าอาวาส พระอารามหลวง ช้ันเอก (จส.ชอ) 

- ราชาทินนาม พระครูอุดมบัณฑิต เมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงช้ันโท (รอล.ชท.)  

- ราชทินนาม พระครูอุดมบัณฑิต เมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔  

- พระใบฎีกาฐานานุกรมในพระครูศรีธรรมานุศาสน์ วัดศรีสุริยวงศาราม  พ.ศ. 
๒๕๐๙      

 ต าแหน่งอื่น ๆ 

  -     เป็นกรรมการการศึกษาโรงเรียนประจ าจังหวัดราชบุรี เบญจมราชูทิศ 

  -     เป็นกรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุต 

  -     เป็นท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต) 

  -     เป็นกรรมการกองอ านวยการพระธรรมยุตประจ าจังหวัดราชบุรี 

         ล าดับต าแหน่งฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ 

-  รับต าแหน่งแลขาเจ้าคณะเขต/อ าเภอ เมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘ 
อ าเภอเมือง และอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 



 ๙ 

- รับต าแหน่งรองเจ้าอาวาส  เมื่อวัน ท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๑ ณ วัดศรี                              
สุริยวงศาราม  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

- รับต าแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ วัดศรี                        
สุริยวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง  ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี   

- รับต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอ เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ อ าเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี 

- รับแต่งต้ังเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

- รับต าแหน่งเจ้าคณะจังหวัด เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 

๒.๒ ผลงานด้านการปกครองและพัฒนา 

  ๒.๒.๑ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 

 พระเทพสุเมธี ขณะท่ีอายุได้ ๑๕ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ท่ีวัดตรีญาติ 
จนกระท่ังถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๑ จึงได้ย้ายตามหลวงพี่สามเณรอัมพร ประสัตกพงศ์ (สมเด็จพระอริย  
วงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธ ารง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารยอัมพราภิธานสังฆวิสุต 
ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารท
นาถธรรมภูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศิวัฒ พุทธบริษัท                      
คารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุ ศิษฎ บวรธรรมบพิตร                          
สมเด็จพระสังฆราช) ไปประจ าอยู่ท่ีวัดศรีสุริยวงศาราม ต้ังแต่นั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

 เมื่อสามเณรท้ัง ๒ ย้ายเข้ามาประจ าอยู่ ณ ท่ีวัดนี้ ได้พบว่า วัดช ารุดทรุดโทรมมาก เนื่องจาก
โดนภัยสงครามประกอบกับเวลาล่วงเลยมาเกือบร้อยปี พระศรีธรรมานุศาสน์ (โสตถิ์ สุมิตฺโต)          
เจ้าอาวาส ขณะนั้นพยายามท่ีจะปฏิสังขรณ์วัดนี้มาโดยตลอดตามก าลังท่ีสามารถจะท าได้ โดยมี
สามเณรท้ัง ๒ พี่น้องคอยช่วยปรนนิบัติเจ้าอาวาส ช่วยงานพัฒนาวัดจนวัดแห่งนี้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ 
ตามประวัติความเป็นมาท่ีปรากฎไว้อย่างเล่ือมใสและศรัทธา ดังปรากฏจากข้อมูลเฟสบุคของ                       
วัดศรีสุริยวงศาราม ดังต่อไปนี้ 

 วัดนี้ มีช่ือโดยทางราชการว่า “วัดศรีสุริยวงศาราม” แต่ชาวบ้านเรียกวัดศรีสุริยวงศ์                     
เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะธรรมยุต อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
(ธรรมยุต) ท่ีต้ังของวัดเลขท่ี ๓๖๕ ถนนอัมรินทร์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
ทิศเหนือ ติดต่อกับท่ีดินของราชพัสดุ ซึ่งใช้เป็นท่ีปลูกบ้านพักข้าราชการต ารวจ ทิศใต้ ติดกับคลอง



 ๑๐ 

สาธารณะ (ถมแล้ว) และโรงเรียนราชบุรีวิทยา พิบูลสงครามอุปถัมภ์  ทิศตะวันออก ติดกับถนน                 
อัมรินทร์ และถนนสุรพันธุ์เสนีย์ ทิศตะวันตก ติดกับถนนไกรเพชร 

ลักษณะพื้นท่ีโดยท่ัวไปของบริเวณท่ีต้ังวัด พื้นท่ีบริเวณท่ีต้ังวัด เป็นท่ีราบต่ าอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของตัวเมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๕๐๐ เมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ประมาณ ๒๐๐ เมตร เฉพาะเนื้อท่ีในบริเวณก าแพงวัดมีประมาณ ๖ ไร่ ๓ งาน เศษ เป็นวัดท่ีต้ังอยู่
กลางชุมชน ท่ีต้ังวัดเป็นท่ีราบต่ าดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เมื่อถึงคราวน้ าหลากหรือฝนตกมาก ก็จะท าให้
พื้นท่ีบริเวณวัดและใกล้เคียงเต็มไปด้วยน้ า อาศัยท่ีมีคูคลองระบายน้ า มีถนนส าหรับกั้นน้ าท่ีไหลมา
จากป่า เรียกถนนท านบ ต่อมาเทศบาลได้ปรับปรุงเสริมให้สูงขึ้น ขยายผิวจราจรให้กว้างกว่าเก่าแล้ว 
เปล่ียนช่ือใหม่เป็นถนนไกรเพชร จึงท าให้พื้นท่ีวัดต่ ากว่าถนน ๑ เมตรเศษ  

หลักฐานการตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พระบรมราชโองการ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๔๒๒ เนื้อที่กว้าง ๑๘.๕๐ เมตร ยาว ๒๖.๕๐ เมตร อสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีดินของวัด 

๑. จ านวนเนื้อที่วัด ท่ีต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ท้ังส้ิน ๗ ไร่    

    ๒ งาน ๖๘ วา มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์คือ โฉนดเลขท่ี ๑๓๔๒๗ 

๒. ท่ีธรณีสงฆ์แปลงท่ี ๑ ท่ีต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มี เนื้อที่ท้ังส้ิน     

    ๓ งาน ๓๔/๑๐ วา มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์คือ โฉนดเลขท่ี ๑๓๔๒๘ 

๓. ท่ีธรณีสงฆ์แปลงท่ี ๒ ท่ีต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ท้ังส้ิน        

    ๒ งาน ๔๒๖/๑๐ วา มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์คือ โฉนดเลขท่ี ๑๓๔๒๙ 

๔. ท่ีธรณีสงฆ์แปลงท่ี ๓ ท่ีต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ท้ังส้ิน    

    ๑ งาน ๔๐ วา มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดเลขท่ี ๑๒๒๔๗. 

วัดนี้  เป็นวัด ท่ีสมเ ด็จ เ จ้ าพระยาบรมมหาศรี สุ ริยวง ศ์ ผู้ส า เร็จราชการแ ผ่น ดิน                                   
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สร้างขึ้น เป็นวัดท่ีสร้างขึ้นแปลกกว่าวัดอื่นๆ                       
ในจังหวัดราชบุรีหรือท่ัวๆไป ในด้านศิลปกรรม พระอุโบสถ กุฏิ  และพระเจดีย์  สร้างเป็น
ศิลปะประยุกต์แบบตะวันตก เป็นวัดท่ีต้ังอยู่กลางชุมชน ในวันส าคัญทางศาสนาและวันนักขัตฤกษ์
ต่างๆ ประชาชนจะมาประกอบศาสนกิจท่ีวัดนี้  จ านวนครั้งละมากพอประมาณโดยเสมอมา                               
และประกอบกับเป็นวัดท่ีต้ังอยู่ใกล้ตัวเมือง การคมนาคมสะดวกจึงเป็นที่นิยมใช้สถานท่ีของวัดในการ
บ าเพ็ญกุศลต่างๆ และท่ีส าคัญคือเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์                      
ผู้ซึ่งได้บ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นอันมาก ตลอดถึงได้ท าความเจริญให้แก่ จังหวัดราชบุรี 
เป็นอันมากอีกด้วย  



 ๑๑ 

วัดศรีสุริยวงศาราม เดิมได้รับพระราชทานนามว่า “วัดศรีสุริยวงษาวาส” สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินและสมุหพระกลาโหมในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ เป็นผู้ริเริ่มและสร้างขึ้นด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว แต่จะเริ่มสร้าง
ต้ังแต่วันเดือนปีใด ยังหาหลักฐานท่ีแน่ชัดไม่ได้ ในหนังสือสมุดราชบุรีกล่าวถึงวัดศรีสุริยวงศ์ฯ ว่า 
สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้สร้างวัดศรีสุริยวงศ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ หลังจากวัดสัตตนารถ
ปริวัตร ๓ ปี ครั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้กราบบังคมทูลถวายวัดนี้ให้เป็นพระอารามหลวง และขอ
พระราชทานนามวัดและท่ีวิสุงคามสีมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
นามวัดว่า “วัดศรีสุริยวงษาวาส” ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขถึงสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
ลงวันศุกร์ แรม ๗ ค่ า เดือนอ้าย ปีเถาะ เอกศก ๑๒ ศักราช ๑๒๔๑ ดังนี้ 

ร.ท่ี ๓๙๖/๔๑ 

ถึง เจ้าคุณสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน 

ด้วยเจ้าคุณจดหมายมาด้วยเรื่องช่ือวัด ได้ทราบแล้ว เป็นความจริง แต่เดิมฉันก็ได้คิดอยากจะ
ให้เป็นช่ือตรงเหมือนวัดประยูรวงษาวาส แต่ยังไม่ทราบอัธยาศัยเจ้าคุณว่าจะยกย่องวัดนี้เพียงสัก
เท่าใด จึงได้ถามว่า เจ้าคุณอยากจะให้ช่ืออย่างไร ทราบความว่า ประสงค์จะให้มีช่ือว่าเป็นท่ีต้ังวงศ์
ตระกูล ฤๅเป็นผู้บ ารุงเมืองราชบุรี จึงได้ให้คิดช่ือไปตามความประสงค์เดิม ซึ่งเจ้าคุณจะให้เป็นช่ือตรง
เสียนั้นดีแล้ว วัดนี้ให้ช่ือวัดศรีสุริยวงษาวาส เป็นช่ือเพราะและเป็นเกรียติยศยืนยาวไป อนึ่ง วัดนี้เป็น
พระอารามหลวง เจ้าวัดฉันจะให้เป็นพระครูเสียจึงจะควร ถ้าให้เข้ามารับสัญญาบัตรเสียก่อนขึ้นกุฎีก็
เห็นจะทัน จะได้มีถานาขึ้นอีก ๒ องค์ ให้สมกับช่ือวัด 

จดหมายมา ณ วัน ๖ ๑ ค่ า ปีเถาะ เอกศก ๑๒ ศักราช ๑๒๔๑ 

(พระบรมนามาภิไธย) สยามินทร์ 

ครั้นต่อมาเมื่อวันพุธ ข้ึน ๕ ค่ า เดือนยี่ ปีเถาะ เอกศก ๑๒ ศักราช ๑๒๔๑ ซึ่งตรงกับวันคล้าย
วันสมภพสมเด็จพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไ ด้
พระราชทานเงิน ๕๐ ช่ัง ร่วมการกุศลด้วยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ดังปรากฏในลายพระ
ราชหัตถเลขา ว่า  

ร. ท่ี ๔๑๕/๔๑ 

ถึง เจ้าคุณสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 

ด้วยเจ้าคุณสร้างวัดศรีสุริยวงษาราม ครั้นนี้เป็นการกุศลใหญ่และจะเป็นเกียรติยศปรากฏ
สืบไปภายน่า ฉันมีใจศรัทธายินดี ครั้นจะช่วยสร้างเจดียสถาน ฤาเสนาสนะ อันใดให้เป็นของเฉพาะส่ิง



 ๑๒ 

อันซึ่งเป็นส่วนฉันมีอยู่ในวัดนั้น เจ้าคุณก็ได้ท าการเสียเสร็จแล้ว จึงจัดเงิน ๕๐ ช่ัง มอบให้ลูกหญิงศรี
วิไลยมารช่วยเจ้าคุณแล้วแต่จะเห็นควรใช้ในการกุศลครั้งนี้ หฤๅจะไว้เป็นส่วนส าหรับปฏิสังขรณ์ และ
สร้างสมอันใดขึ้นในวัดนี้ก็ตามแต่เจ้าคุณจะเห็นควร ขอเจ้าคุณได้รับไว้ในส่วนการกุศลให้สมประสงค์
ฉันด้วย 

 พระท่ีนั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ณ วัน ๔ ๒ ค่ า ปีเถาะ เอกศก ๑๒ ศักราช ๑๒๔๑ เป็นวันท่ี 
๔๐๕๔ ในรัชกาลปจัจุบันนี้ 

(พระบรมนามาภิไธย) สยามินทร์ 

ในหนังสือต านานพระอารามหลวงได้เรียกช่ือวัดนี้ว่า “วัดศรีสุริยวงศาราม” ตรงตามพระ
ราชหัตถเลขา ฉบับ ร. ท่ี ๔๑๕/๔๑ ไม่ใช่ วัดศรีสุริยวงษาวาส ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาฉบับ               
ร. ท่ี ๓๙๖/๔๑ เข้าใจว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คงจะเปล่ียนช่ือภายหลังทรงพระ
ราชหัตถเลขา ฉบับ ร. ท่ี ๓๙๖/๔๑ ลงวันศุกร์ แรม ๗ ค่ า เดือนอ้าย ปีเถาะ เอกศก ๑๒ จ.ศ. ๑๒๔๑ 
แล้ว และก่อนพระราชหัตถเลขา ฉบับ ร. ท่ี ๔๑๕/๔๑ ลงวันพุธ ขึ้น ๕ ค่ า เดือนยี่ ปีเถาะ เอกศก ๑๒ 
จ.ศ.๑๒๔๑ อนึ่ง ในพระบรมราชโองการพระราชทานวิ สุงคามสีมา ก็พระราชทานนามว่า                            
“วัดศรีสุริยวงษาราม” ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑ จ.ศ. ๑๒๔๖ พ.ศ. ๒๔๒๗ มีความว่า 
“มีพระบรมราชโองการประกาศแก่ชนท้ังปวงว่า ท่ีเขตพระอารามในดงทุ่งละเมาะฝ่ังตะวันตกเมือง
ราชบุรี ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้สถาปนาขึ้นใหม่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอท่ี
โดยจังหวัด อุโบสถยาวสิบสามวาศอก กว้างเก้าวาศอก เป็นท่ีวิสุงคามสีมา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานนามพระอารามนี้ว่า วัดศรีสุริยวงษารามและพระราชทานบรมราชานุญาตให้เป็น
ท่ีวิสุงคามสีมา ณ วันเสาร์ เดือนอ้าย แรมแปดค่ า ปีเถาะ เอกศก พระพุทธศาสนกาล ๒๔๒๒ พรรษา” 
ด้วยเหตุดังกล่าวมา จึงได้ใช้ช่ือ “วัดศรีสุริยวงศาราม” แทน วัดศรีสุริยวงศาวาสมาจนบัดนี้ 

เมื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สร้างวัดเสร็จและทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระอาราม
หลวงแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้พระครูอุดมบัณฑิต 
(อ่อน) จากวัดพิชัยญาติมาเป็นเจ้าอาวาสเป็นรูปแรก ประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๔๒๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๒๗ 
ท่านได้มรณภาพลง จึงได้โปรดฯ ให้พระปลัดทับ จากวัดพิชัยญาติเป็นพระครูอุดมบัณฑิต มาเป็นเจ้า
อาวาสเป็นรูปท่ี ๒ อยู่ได้ประมาณปีเศษก็ลาออกจากเจ้าอาวาสกลับไปอยู่วัดพิชัยญาติตามเดิม  

ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๓๒ พระสมุห์จิตร ฉนฺโน เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี มาเป็นเจ้าอาวาสเป็นรูปท่ี ๓ ได้รับพระราชทานสมณศักด์ิเป็นพระครูอุดมธีรคุณ อยู่ถึง พ.ศ. 
๒๔๓๗ ได้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร จังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ พระครูศิริ
ปัญญามุนี (อ่อน) มาเป็นเจ้าอาวาสเป็นรูปท่ี ๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๗ จึงได้ย้ายไปเป็นเจ้าคณะจังหวัด
ปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ พระแดงจากวัดสัตตนารถปริวัตรมารักษาการเจ้าอาวาส และเป็นเจ้า



 ๑๓ 

อาวาสต่อมาเป็นรูปท่ี ๕ ได้รับพระราชทานสมณศักด์ิเป็นพระครู ธรรมาภินันท์ ได้ท าการปฏิสังขรณ์
เสนาสนะหลายอย่าง ได้รื้อกุฏิท่ีช ารุดออก ๒ หลัง แล้วสร้างเป็นโรงเรียนส าหรับเด็กศึกษา ๑ โรง                  
ได้ย้ายหอระฆังซึ่งอยู่หน้าพระอุโบสถไปไว้ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระอุโบสถ ท่านได้
เป็นเจ้าอาวาสถึง พ.ศ. ๒๔๖๖ จึงได้ลาสิกขาไป พระใบฎีกานิ่ม วัดศรีสุริยวงศ์ ได้รักษาการเจ้าอาวาส
แทน และเป็นเจ้าอาวาสต่อมาเป็นรูปท่ี ๖ ได้รับพระราชทานสมณศักด์ิเป็นพระครูอุดมธีรคุณ                     
ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะในวัด คือรื้อกุฏิเก่าท่ีทรุดโทรมออก ๓ หลัง แล้วสร้างเป็นกุฏิไม้ ๒ ช้ัน
ขึ้นแทน ๓ หลัง ปกครองวัดมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ลาสิกขาไป พระสมุห์เช่ือม วัดศรีสุริยวงศ์                   
ได้รักษาการแทนเจ้าอาวาสจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๑ จ้ึงได้ย้ายไปอยู่วัดอมรินทราราม จังหวัดราชบุรี                   
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ นั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้มีพระบัญชาให้                            
พระครูสังฆพิชัย (โสตถิ์ สุมิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดตรีญาติ ต าบลพงสวาย อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี                  
มาเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๑ และได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าอาวาส 
เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นเจ้าอาวาสรูปท่ี ๗ ขณะท่ีมาด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสนั้น     
เป็นระยะหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เลิกใหม่ๆ วัดอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก ได้ท าการปฏิสังขรณ์และ
ก่อสร้างเสนาสนะในวัดใหม่ คือ พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้รื้อศาลาหน้าพระอุโบสถออกไปสร้างใหม่ทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของพระอุโบสถ ขยายก าแพงหน้าวัดออกไปติดถนนอัมรินทร์ และถนนสุรพันธุ์เสนีย์ 
และสร้างซุ้มประตูหน้าวัดใหม่ พ.ศ. ๒๔๙๔ รื้อก าแพงด้านหลังวัดท่ีช ารุดออกสร้างใหม่ ขยายออกไป
จนติดคู้น้ าข้างถนนไกรเพชร พ.ศ. ๒๔๙๕ สร้างกุฏิโรงครัววัดขึ้น ๑ หลัง พ.ศ. ๒๕๐๑ สร้างกุฏิตึก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ัน ขนาด ๒ ห้อง ๑ หลัง พ.ศ. ๒๕๐๓ ซ่อมหลังคาพระอุโบสถ เปล่ียน
กระเบื้องซีเมนต์เป็นกระเบื้องเคลือบ ติดหัวนาค ใบระกา พ.ศ. ๒๕๐๔ สร้างกุฏิตึกคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๒ ช้ัน ๓ ห้อง มีมุขหน้า ๑ หลัง พ.ศ. ๒๕๐๗ ซ่อมแซมกุฏิไม้ ๒ ช้ัน โดยเปล่ียนเป็นครึ่งตึก                 
ครึ่งไม้ ๑ หลัง พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่อมกุฏิไม้ ๒ ช้ัน เปล่ียนเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้อีก ๑ หลัง และเปล่ียนพื้นพระ
อุโบสถโดยรื้อกระเบ้ืองเก่าท่ีทรุดโทรมออก แล้วเทพื้นท าหินขัดท้ังหมดพร้อมกับระเบียงด้านหน้าอีก 
๑ ด้าน พ.ศ. ๒๕๐๙ สร้างศาลาการเปรียญคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ 
เมตร แบบทรงไทยประยุกต์ มุงกระเบื้องเคลือบ พื้นหินขัด และสร้างเตาเผาศพต่อด้านหลังศาลา
ออกไปอีก ๑ เตา พ.ศ. ๒๕๑๐ สร้างหอระฆัง ๑ หลัง พ.ศ. ๒๕๑๒ สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม                   
ตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ัน แบบทรงไทยประยุกต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร มีมุขหน้ามุง
กระเบื้องเคลือบ พื้นช้ันบนปูไม้ ช้ันล่างพื้นหิดขัด ๑ หลัง และเทพื้นปูนบริเวณลานวัด พ.ศ. ๒๕๑๓ 
ปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ใหญ่หลังพระอุโบสถ ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าสร้างพร้อมกับวัด โดยรื้อพื้นไม้เก่าท่ีปูเป็น
ลานช้ันบนโดยรอบออกแล้ว เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบแทน พ.ศ. ๒๕๑๔ รื้อโรงเรียนไม้หลัง
เก่าท่ีทรุดโทรมจนใช้การไม่ได้ออกแล้ว สร้างกุฏิตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ัน แบบทรงไทยประยุกต์ 
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ช้ันบนพื้นไม้ ช้ันล่างเทปูนขัดผิว ๑ หลัง และเปล่ียนหลังคากุฏิ                  



 ๑๔ 

เจ้าอาวาสซึ่งมุงด้วยกระเบื้องดินเผาแบบโบราณท่ีช ารุดออกท้ังหมด เปล่ียนเป็นกระเบื้องลอนเล็ก 
พ.ศ. ๒๕๑๖ รื้อกุฏิไม้ทางด้านทิศเหนือท่ีช ารุดออก ๑ หลัง แล้วสร้างกุฏิตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ัน                      
ทรงไทยประยุกต์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ขึ้นแทน ๑ หลัง พ.ศ. ๒๕๑๘ สร้างหอสมุด ๑ หลัง 
เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ช้ันบนท าพื้นหินขัดตลอด ช้ันล่างเปิดโปร่ง
ตลอด พ.ศ. ๒๕๑๕ ถมสระน้ าหลังวัดซึ่งใช้ท าประโยชน์อะไรไม่ได้แล้ว พ.ศ. ๒๕๒๑ สร้างก าแพงหลัง
วัดท่ีช ารุดพังขึ้นใหม่ และบูรณะก าแพงเก่าท่ีทรุดโทรมให้ดีขึ้น พ.ศ. ๒๕๒๒ สร้างกุฏิตึกคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๒ ช้ัน ๕ ห้อง แบบทรงไทยประยุกต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ช้ันบนกั้นเป็นห้อง พื้นปูไม้
อบท้ังหมด ช้ันล่างพื้นหินขัด กันเป็นห้องเก็บของ ห้องน้ า ห้องส้วม นอกนั้นเปิดโถงตลอด พ.ศ. 
๒๕๒๓ สร้างกุฏิตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ัน ๓ ห้อง ทรงไทยประยุกต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร 
ช้ันบนปูพื้นไม้อบ ช้ันล่างหินขัด พ.ศ. ๒๕๒๔ สร้างกุฏิตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ัน ๓ ห้อง แบบเดิม
อีก ๑ หลัง 

ช่วงชีวิตของพระเทพสุเมธี ต้ังแต่วัยท่ีเป็นสามเณร จนกระท่ังอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และ
ท่ีสุดได้ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ นั้น ท่านเจ้าคุณเป็นแรงส าคัญในการพัฒนา
วัดแห่งนี้มาทุกสมัยของเจ้าอาวาสท้ังๆ รูปท่ีผ่านมา แนวทางการปกครองและพัฒนาของเจ้าอาวาสแต่
ละรูป ได้ถูกบันทึกอยู่ในความทรงจ าของท่านเจ้าคุณตลอดมา ท่านเจ้าคุณจึงสามารถน าส่ิงดีๆ ท่ีเป็น
ท้ังหลักธรรมและหลักการพัฒนาสังคมของครูบาอาจารย์ทุกรูปมารวบรวมไว้เป็นแนวทางในการ
ปกครองและพัฒนาวัด และสังคม โดยเฉพาะการอบรมส่ังสอนชาวพุทธได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ                 
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมนั้นๆ ท่านเจ้าคุณมิได้ละเลย ควบคู่กับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อการพัฒนาวัดวาอาราม สถานท่ีอันเป็นศูนย์รวมใจของพุทธมากะตลอดมา 

ช่วงเวลาของการด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสนั้น พระเทพสุเมธี มีภิกษุอยู่ในปกครองในพรรษา 
จ านวน ๒๘ รูป นอกพรรษา จ านวน ๑๒ รูป นักเรียนปริยัติธรรมบาลี จ านวน ๒ รูป นักเรียนปริยัติ
ธรรมนักธรรม จ านวน ๑๙ รูป ศิษย์วัด ๑๗ คน มีปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และถาวรวัตถุของวัดท่ีต้อง
ดูแลรักษาตลอดมา ดังนี้ 

๑. พระอุโบสถ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้สร้างขึ้นประมาณ                
ในปี พ.ศ.๒๔๒๐ หลังจากเริ่มสร้างวัดแล้ว ๓ ปี และสร้างเสร็จประมาณปี พ.ศ. ๒๔๒๒ รูปโบสถ์เป็น
แบบทรงไทยประยุกต์ ศิลปะตะวันตกแบบกรีกหรือโรมัน ซึ่งเป็นท่ีนิยมกันในสมัยนั้น ท้ังนี้เนื่องจาก
สมัยรัชกาลท่ี ๕ อารยธรรมทางตะวันตกได้เข้ามาสู่เมืองไทยมากท้ังด้านภาษา วรรณคดี และ
วัฒนธรรมต่างๆ รวมท้ังศิลปะต่างๆ ด้วย พระอุโบสถสร้างทรงเต้ีย สูงจากระดับพื้นดิน ๓๐ ซ.ม.      
ตัวพระอุโบสถกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๘ เมตร มีเสาระเบียงโดยรอบ ก่ออิฐ ฉาบปูน ผิวขัดมันหมดท้ัง
หลัง เฉพาะผนังพระอุโบสถผิดขัดมันท าลวดลายคล้ายหินอ่อน ท้ังด้านในและด้านนอก เสาระเบียง



 ๑๕ 

เป็นเสากลมท่ีปลายเสาท าลวดคลายเป็นศิลปะแบบตะวัตตก ระหว่างช่องปลายเสาท าผนังโค้ง
ติดต่อกันทุกต้นผิวผนังขัดมันท้ังหมด หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ในสมัยพระครูธรรมาภินันท์ (แดง) 
เป็นเจ้าอาวาส   ได้เปล่ียนกระเบื้องจากดินเผาเป็นกระเบื้องซีเมนต์ ต่อมาถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ สมัยพระ
ศรีธรรมนุศาสน์ เจ้าอาวาสรูปท่ี ๗ ได้เปล่ียนกระเบ้ืองซีเมนต์ออกเป็นกระเบ้ืองเคลือบ ขณะนี้ ตัวพระ
อุโบสถทรุดโทรมมาก ปูนผิวท่ีฉาบตามผนังเส่ือม หมดอายุ ผุพังลงเรื่อยๆ ได้ซ่อมแซมแต่ก็ไม่เหมือน
ของเดิม 

๒. พระประธาน เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลืองแล้วลงรักปิดทอง พุทธลักษณะสวยงาม 
สมัยรัตนโกสินทร์ หน้าตักกว้าง ๑.๑๕ เมตร สูงจากฐานประทับถึงยอดเกศ ๑.๗๕ เมตร                                  
สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นผู้สร้างขึ้น ประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๒ 

๓. พระเจดีย์ เป็นพระเจดีย์อยู่หลังพระอุโบสถ สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้สร้างขึ้น
หลังจากสร้างพระอุโบสถเสร็จแล้ว ประมาณใน พ.ศ. ๒๔๒๒-๒๔๒๓ เป็นแบบทรงไทยประยุกต์ 
ศิลปะตะวันตกเหมือนพระอุโบสถ ฐานพระเจดีย์ท า ๒ ช้ัน ช้ันล่างสูงจากพื้นดิน ๓๐ ซม. ฐานด้าน
นอกท าเป็นเหล่ียม ๘ เหล่ียม กว้างเหล่ียมละ ๓.๘๕ เมตร ท าเสากลมรอบ สูงจากฐานถึงปลายเสา ๔ 
เมตร ปลายเสาท าบัวลวดลายและท าผนังโค้งติดต่อกันทุกต้นเหมือนเสาพระอุโบสถ ฐานช้ันในท าเป็น
ทรงกลมเท่าองค์พระเจดีย์ บันไดก่ออิฐทึบขึ้นไปช้ันบนซึ่งเป็นฐานรองรับพระเจดีย์  มีลานเดินได้รอบ
องค์พระเจดีย์ เดิมทีเป็นพื้นไม้ปูไว้โดยรอบถึง พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รื้อพื้นไม้ออกแล้วเทพื้นคอนกรีตแทน
โดยรอบ ช้ันบนท าลูกกรงกระเบื้องเคลือบแบบเก่าโดยรอบ พระเจดีย์ก่อด้วยอิฐ ฉาบปูน ขัดผิวหมด
ท้ังองค์ สูง ๔.๔๐ เมตร ฐานวัดโดยรอบ ๑๖.๖๐ เมตร บนยอดองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ                
เป็นท่ีสักการะของประชาชนท่ัวๆ ไป 

๔. กุฏิเจ้าอาวาส สร้างขึ้นในสมัยสร้างวัด ประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๙ ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของ                 
พระอุโบสถ รูปทรงเป็นศิลปะทางตะวันตก กว้าง ๙.๑๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร มีมุขหน้าออก 
๓.๗๐ เมตร ท าเป็น ๒ ช้ัน ก่ออิฐ ฉาบปูนท้ังหลัง กั้นเป็นห้อง ๓ ห้อง พื้นปูไม้สัก หลังคามุงกระเบื้อง
ดินเผา ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้เปล่ียนหลังคาเป็นกระเบ้ืองลอนเล็กตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถ 

๕. กุฏิญี่ปุ่น ท่ีเรียกเช่นนี้เรียกตามชาวบ้านท่ีชอบเรียกกัน เป็นกุฏิเก่าสร้างขึ้นพร้อมกับสร้าง
พระอุโบสถ ลักษณะการก่อสร้างคล้ายกับพระอุโบสถ เป็นศิลปะผสมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก 
กว้าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร ช้ันล่างกั้นเป็นห้อง ก่ออิฐ ฉาบปูน ช้ันบนต่อเสาไม้มะค่าก่ออิฐกั้นห้อง             
หุ้มเสา ผนังฉาบปูนขัดมัน มุงกระเบ้ืองดินเผา กระเบ้ืองด้านหน้าถูกพายุพัดพังท้ังแถบ ได้เปล่ียนเป็น
กระเบื้องซีเมนต์แทน กุฏินี้สร้าง ๒ หลัง รูปทรงเหมือนกัน อยู่หน้าพระอุโบสถด้านทิศเหนือ ๑ หลัง 
ทิศใต้ ๑ หลัง 



 ๑๖ 

๖. ซุ้มประตูวัด พระศรีธรรมานุศาสน์ เจ้าอาวาสรูปท่ี ๗ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๔๙๓ แทนซุ้ม
ประตูเก่าตอนย้ายศาลาการเปรียญและขยายก าแพงออกไปติดถนนอมรินทร์ ตัวซุ้มประตูก่ออิฐ                 
ฉาบปูน เสากลมเทคอนกรีตโค้งบน สร้างเป็นศิลปะแบบตะวันตกเพื่อให้รับกับพระอุโบสถ พระเจดีย์ 
และกุฏิเก่าท่ีสร้างไว้ก่อน 

๗. กุฏิตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ห้อง ๒ ช้ัน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้าง พ.ศ. 
๒๕๐๑ ต้ังอยู่ด้านทิศใต้ของพระอุโบสถ 

๘. กุฏิตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓ ห้อง ๒ ช้ัน มีมุข กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร                
มุขกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๔ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถ 

๙. ศาลาการเปรียญ สร้างขึ้นด้วยเงินพระกฐินพระราชทานน าโดยนางโสภิตบรรณรักษ์    
(ล้ินจ่ี กิตติขจร) มารดาจอบพลถนอม กิตติขจร สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กช้ันเดียว สูงจากระดับพื้นดิน ๖๕ ซ.ม. กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นแบบทรงไทยประยุกต์ 
มุงกระเบ้ืองเคลือบ มีมุขหน้า ภายในเทคานยาวตลอดไม่มีเสากลางติดบนหน้าต่างโดยรอบ ด้านหน้า
ศาลาท าพื้นระเบียงยื่นออกมากว้าง ๖ เมตร ต่อมาได้สร้างเตาอบต่อทางด้านหลังศาลาส าหรับเผาศพ
อีก ๑ เตา ศาลาการเปรียญต้ังอยู่หน้าวัดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑๐. หอระฆังคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้านยาไทยสมบูรณ์ สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๐ ต้ังอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตกของพระอุโบสถ 

๑๑. โรงเรียนปริยัติธรรม พระศรีธรรมานุศาสน์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้วยทุนส่วนตัว 
ทุนของวัด และประชาชนผู้มีศรัทธาร่วมกัน เดิมท่ีตรงสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมนี้เป็นท่ีตังศาลาการ
เปรียญหลังเก่าท่ีย้ายมาจากหน้าพระอุโบสถ เมื่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่แล้วได้รื้อหลังเก่าออก 
แล้วสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้นแทนเป็นอาคาร ๒ ช้ัน คอนกรีตเสริมเหล็ก มีมุขหน้า แบบทรงไทย
ประยุกต์ สูงจากพื้นดิน ๕๐ ซ.ม. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ช้ันล่างท าระเบียงยื่นมาทางด้านหน้า 
กว้าง ๕ เมตร ช้ันบนปูพื้นไม้ กั้นห้องส าหรับสามเณรอาศัย ช้ันล่างเปิดโถง พื้นท าหินขัดตลอด              
ติดหน้าต่างโดยรอบ หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนเล็ก ต้ังอยู่หน้าพระอุโบสถทางด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ 

๑๒. กุฏิตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบทรงไทยประยุกต์ ขนาด ๕ ห้อง ๒ ช้ัน กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑๕ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๔ ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระอุโบสถ 

๑๓. กุฏิตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบทรงไทยประยุกต์ ขนาด ๔ ห้อง ๒ ช้ัน กว้าง ๖.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๖ ต้ังอยู่ด้านทิศเหนือของพระอุโบสถ 



 ๑๗ 

๑๔. หอสมุด พระศรีธรรมานุศาสน์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบทรงไทยประยุกต์ มีมุขหลอก ตัวอาคารกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ช้ันบนเทพื้นคอนกรีต              
ท าหินขัดท้ังหมด ช้ันล่างเปิดโปร่งตลอด พื้นเทปูนธรรมดา หลังคามุงกระเบื้องลอนเล็ก ต้ังอยู่หน้า
พระอุโบสถด้านทิศใต้ 

 ๑๕. กุฏิใหม่หลังท่ี ๑ พระศรีธรรมานุศาสน์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกุฏิคอนกรีต                 
เสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ท ามุขหลอก ช้ันบนปูพื้นไม้อบกั้นห้อง               
๕ ห้อง ติดเหล็กลูกกรง และมุ้งลวดทุกห้อง ช้ันล่างพื้นท าหินขัดท้ังหมดติดประตูหน้าต่างโดยรอบ 
หลังคามุงกระเบ้ืองลอนเล็ก 

 ๑๖. กุฏิใหม่หลังท่ี ๒ น.ส.เกลียว ประดิษฐ์สุข สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นตึกคอนกรีต                 
เสริมเหล็ก แบบทรงไทยประยุกต์ ท าหน้ามุขหลอก กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร กั้นเป็นห้อง ๓ ห้อง 
ข้างบนปูพื้นไม้อบ ช้ันล่างพื้นหินขัด กั้นห้องเก็บของ ๑ ห้อง และห้องน้ า หลังคามุงกระเบื้องเล็ก              
ติดมุ้งลวดทุกห้อง 

 ๑๗. กุฏิใหม่หลังท่ี ๓ พระศรีธรรมานุศาสน์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ รูปทรงลักษณะการ
ก่อสร้างแบบเดียวกับหลังท่ี ๒ กุฏิใหม่ ๓ หลังนี้ ต้ังอยู่ติดก าแพงด้านทิศใต้ของวัด 

๒.๒.๒ ส านักสงฆ์ซ าต้องศรีวัฒนาราม 

 ส านักสงฆ์ซ าต้องศรีวัฒนาราม ต้ังอยู่ท่ีหมู่ ๙ ต าบล ชมพู อ าเภอ เนินมะปราง จังหวัด 
พิษณุโลก เริ่มก่อสร้างเมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยอาจารย์พีรยุทธ สุโขประสพชัย ถวาย
ท่ีดิน จ านวน ๑๐ ไร่ ริเริ่มสร้างศาลาไม้ช่ัวคราว กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๔ เมตร โดยมีผู้ทุ่มเทท้ังแรงใจ 
แรงกาย แรงทรัพย์ ดังนี้คือ อาจารย์ชาญชัย สร้อยมุข  อาจารย์พีรยุทธ สุโขประสพชัย นายบุญส่ง 
สังวาล นายสุเทพ นางลูกคิด รังแสง นายสนิท ภูมิดี นายทองเหลือง น่วมอ้น นายเล่ือน ค าพาแก้ว 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ และคณะชาวบ้านซ าต้องร่วมใจ 

 พรรษาแรก ปี ๒๕๓๘ มีพระภิกษุ ๕ รูป จ าพรรษา โดยพระสิริวัฒนสุธี เจ้าคณะจังหวัด
ราชบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้ให้ก าเนิดท่ีพักสงฆ์             
ซ าต้องศรีวัฒนาราม ได้นิมนต์พระมหาจ านงค์ นราสโภ รักษาการเจ้าอาวาส 

 ในปี ๒๕๓๘ นี้ ทางส านักสงฆ์มีโครงการปลูกป่า “วันแม่แห่งชาติ” ๑๒ สิงหาคม โดยมีพระ
สิริวัฒนสุธี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ) ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ปลูกป่า จ านวน ๑๐๐ ไร่                        
ไม้นานาพันธ์ เช่น ไม้สักทอง ไม้ประดู่ ไม้แดง ผลไม้ต่างๆ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ พระศิริวัฒนสุธี ได้น าก าลังศรัทธา ญาติโยม ๕ คณะวัดศรีสุริยวงศาราม
วรวิหาร จังหวัดราชบุรี มาทอดกฐินสร้างกุฏิพระถาวร จ านวน ๖ หลัง พร้อมทางจงกรม หลังละ 
๕๐,๐๐๐ (ห้าหมื่นบาท) และขยายท่ีดินเพิ่มอีก ๑๒๐ ไร่ รวมท่ีดินได้ ๑๓๐ ไร่ นายชอบ จักรแก้ว 
ผู้ใหญ่บ้านซ าต้องคนปัจจุบัน พร้อมท้ัง คุณเทพฤทธิ์ ชนะค้า คุณอรวรรณ ภูมิดี พร้อมท้ังคณะบ้าน                 
ซ าต้อง น าผ้าป่าสามัคคี มาร่วมสร้างห้องสุขา ๑๐ ห้อง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท 



 ๑๘ 

 ต่อมาวันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชวรภรณ์ ได้น าศรัทธาญาติโยม คณะวัดศรี              
สุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัด ราชบุรี วางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ 
เมตร ส้ินเงินสร้าง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๔๑ พระราชวราภรณ์ ได้น าศรัทธาญาติโยมคณะวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ได้ร่วมอนุโมทนาบุญ 
ฉลองศาลาการเปรียญหลังใหม่ ปัจจุบันมี หลวงพ่อกี่  สุโขประสพชัย รักษาการเจ้าอาวาส                              
มีพระราชวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี และคณะญาติโยมวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร เมตตา
อนุเคราะห์อุปถัมภ์ส านักสงฆ์ซ าต้องศรีวัฒนาราม เรื่อยมา 

 ปี ๒๕๕๐ มีญาติโยมศรัทธา สร้างเมรุ ๑ หลัง พร้อมสร้างศาลาธรรมสังเวช สร้างโรงครัวและ
ห้องสุขาอีก ๖ ห้อง เทลานปูนหน้าเมรุกว้าง ๑ ไร่ ขยายท่ีดินเพิ่มอีก ๓๐ ไร่ รวมที่ดินส านักสงฆ์ท้ังส้ิน 
๑๖๐ ไร่ ปลูกยางพารา ๖๐ ไร่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นายทองใส โคตรแปร มีศรัทธาน าลูกชายมาอุปสมบท 
๑ พรรษา แล้วสร้างกุฏิพระถาวร ๑ หลัง พร้อมทางเดินจงกรม และสร้างโรงครัวเพิ่มอีก ๑ หลัง 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีศรัทธาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมมากขึ้น ทางส านักสงฆ์ซ าต้องศรีวัฒนาราม 
จึงได้พิจารณาจัดสร้างศาลาเอนกประสงค์เพิ่ม โดยดีดศาลาไม้หลังเดิมให้สูงขึ้น ด้านล่างศาลาเทปูน
ส าหรับจัดเล้ียงอาหาร เป็นท่ีหลับนอนญาติโยมบ้านไกลท่ีมาพักแรมและปฏิบัติธรรม พร้อมกันนั้นได้
สร้างกุฏิพระส ารอง พระผู้ใหญ่ ๑ หลัง ใต้ศาลาไม้ สร้างห้องสุขาส าหรับพระสงฆ์ ๒ ห้อง 

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้สร้างถนนคอนกรีตเข้าวัด เพื่อสะดวกในการเดินทาง กว้าง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร ในปีนี้ ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ และคณะ มีศรัทธาสร้างพระประธานปางสมาธิ หน้า
ตักกว้าง ๖๙ นิ้ว ปูนปั้น พ่นสีทอง 

 ปัจจุบันมีพระภิกษุประจ าอยู่ ๔ - ๖ รูป โดยมีพระอาจารย์ไพบูลย์ ยุติโก รักษาการเจ้าอาวาส 
อายุ ๕๐ ปีพรรษา ๓๐ นักธรรมเอก ในแต่ละพรรษามีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมถือศีล ๘ ประมาณ                  
๑๐ - ๑๕ คน วันส าคัญทางศาสนามีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมถือศีลและเวียนเทียนด้วยดีเสมอมา มีทาง
คณะสงฆ์ฝ่ายปกครองได้มาตรวจเยี่ยมวัดอยู่เป็นประจ า มีการประชุมสงฆ์ทุก ๓ เดือน ในวันอุโบสถ
ทางคณะสงฆ์จะเวียนลงอุโบสถทุกเดือน ในเขตพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทางส านักสงฆ์ฯ ได้ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีตลอดมา  

๒.๒.๓ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ จังหวัดพิษณุโลก 

 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ เริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ขณะโรงเรียนสร้างมาได้ 
๑ ปี ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นัก ทางอ าเภอได้ใช้เป็นท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล               
ท่ี ๙ ท่ีเสด็จไปเยี่ยมราษฎรด้วยทรงห่วงใยท่ีราษฎรท้ังหลายอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเป็นเขตสู้รบของ
พรรคคอมมิวนิสต์ โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนต้ังแต่ขึ้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๔ มีนักเรียนจ านวน ๕๖ คน 
และมี นายเฉลิมชัย เมืองเขียว เป็นครูประจ าอยู่ท่ีโรงเรียนแห่งนี้เพียงคนเดียว 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๒๗ พระเทพสุเมธี ซึ่งในช่วงเวลานั้น คือ พระสิริวัฒนสุธี ได้เห็น
ความส าคัญของการให้ความรู้แก่เยาวชนของชาติในถิ่นทุรกันดาร ประกอบกับได้รู้เรื่องราวความ
เป็นมาของโรงเรียนมาแต่อดีต จึงได้เดินทางไปดูสถานท่ีแห่งนี้กับ ครูชอบ สุโขประสพชัย ผู้เป็น                



 ๑๙ 

ลูกศิษย์ เมื่อได้ไปพบไปเห็นบรรดาเด็กๆ ของโรงเรียนแห่งนี้ท่านก็เกิดความสงสารอย่างมาก เพราะ
โรงเรียนแห่งนี้ล้วนขาดแคลนในส่ิงท่ีจะช่วยส่งเสริมความรู้ไปเสียทุกอย่าง พระสิริวัฒนสุธี  จึงได้
ด าเนินการเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันพัฒนาโรงเรียน เริ่มต้นด้วยการจัดให้มีการทอดผ้าป่าการศึกษา 
ได้ปัจจัยสองแสนบาท รวมกับปัจจัยส่วนตัวของท่านจ านวน หกหมื่นบาท เริ่มด าเนินการน าโรงเรียน
บ้านร่าง และบ้านบน มารวมกันเป็นโรงเรียนรักไทยร่มเกล้า สร้างโรงเรียนมีห้องเรียนเพียง ๒ ห้อง              
มีห้องสมุด และมีโรงอาหาร 

 ปีท่ี ๒ พระสิริวัฒนสุธี ได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาอีกครั้ง ได้ปัจจัยท้ังส้ิน สามแสนกว่าบาท 
ท่านได้น าญาติโยมเดินทางไปยังโรงเรียนรักไทยร่มเกล้า เพื่อน าปัจจัยไปซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน
ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 

 นอกจากนี้ท่านยังได้ให้แนวคิดการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนแห่งนี้ เรื่อง การจัดท า
กิจกรรมหมุนเวียนของนักเรียน โดยเริ่มจากการปลูกพืชผักผลไม้ ท าสวนครัวขนาดย่อมๆ ไว้น ามา
ท าอาหารกลางวัน เล้ียงเป็ด ไก่ ไว้กินไข่ ท่ีเหลือจึงน าไปจ าหน่ายชาวบ้าน ท าให้โรงเรียนมีอาหาร
กลางวันเล้ียงนักเรียนอย่างไม่ส้ินเปลือง 

 แนวคิดด้านการพัฒนาระบบการศึกษาของ พระสิริวัฒนสุธี มีความลึกซึ้งและมุ่งมั่นต่อการ
พัฒนาชุมชน โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นเยาวชนของชาติ เมื่อทางโรงเรียนรักไทยร่มเกล้ามีครูสอนเพียงคน
เดียว ท่านได้แนะน าให้ใช้วิธีพี่สอนน้อง น านักเรียนรุ่นพี่มาเป็นผู้ช่วยครู ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
รุ่นน้อง การพัฒนาโรงเรียนรักไทยร่มเกล้ายังคงเป็นไปเช่นนี้เรื่อยๆ โดย พระสิริวัฒนสุธี เป็นพระผู้
คอยอุปถัมภ์ช่วยชี้แนะแนวทางการพัฒนา และให้ความรู้แก่นักเรียนต่อมาเป็นเวลา ๗ ปี 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๓  
การวิเคราะห์/สังเคราะห์ความสอดคล้อง                                

ของการด ารงชีวิต การปฏิบัติงาน 
และผลงานของพระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน)                         

ที่สมควรได้รับพระราชทาน 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิกิตติมศักดิ์                         
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 



 ๒๑ 

การวิเคราะห์/สังเคราะห์ความสอดคล้องของการด ารงชีวิต การปฏิบัติงาน และผลงานของพระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน)  
ท่ีสมควรได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อ                 
การพัฒนา 

การด ารงชีวิตและแนวทางปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานที่เป็นคุณประโยชน์
ด้านต่างๆ 

เกียรติคุณที่ได้รับ 

ปรัชญาหลักสูตร 
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสาขาวิชา
ท่ีมีความเข้มแข็งด้านการให้ความรู้
ภายใต้ปรัชญาของหลักสูตรท่ีว่า เป็น
หลักสูตรท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์
ความรู้และยุทธศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาและการจัดการพัฒนา 
ตลอดจนมีส านึกเป็นผู้น าการ 

พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) ด ารงชีวิตอยู่ใน
เพศบรรพชิตมาต้ังแต่อายุ  ๑๕ ปี จนถึง
ปัจจุบัน มีแต่ญาติโยมสรรเสริญคุณงามความดี
ว่าท่านเจ้าคุณเป็นพระท่ีถือศีล ๒๒๗ ข้อ               
ไ ด้อย่างบริ สุทธ์ผุดผ่องน่าเคารพเล่ือมใส 
นอกจากการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว 
ท่านเจ้าคุณยังยึดมั่นในการถ่ายทอดความ
รอบรู้ทางธรรมะให้กับญาติโยมในจังหวัด
ราชบุรีและพุทธศาสนิกชนท้ังหลายอย่าง
สม่ าเสมอ โดยท่านเจ้าคุณจะต้องรับภาระการ
เป็นผู้น าคณะสงฆ์ของวัดศรีสุริยวงศาราม 

พระเทพสุเมธี  ผู้ ท่ี ไ ด้ ส่ง เสริมและ
สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม-บาลี ท าให้การศึกษาสงฆ์
เจริญรุ ดหน้ ามาโดยตลอด สร้ า ง
คุณูปการอันประเสริฐแก่วงการสงฆ์
อย่างมากมาย จนได้ประจักษ์ถึงผลงาน
และคุณสมบัติต่างๆ เป็นท่ียกย่องเชิดชู
มากมาย โดดเด่นท้ังในด้านการบริหาร
และด้านวิชาการ ตลอดจนผู้ท่ีสมบูรณ์
ด้วยศีลาจารวัตร งดงามด้วยการครอง
ตน เป่ียมไปด้วยเมตตาคุณ และบริสุทธิ
คุณอย่างยิ่งเป็นท่ียอมรับและเล่ือมใส
ศรัทธาแก่สาธุชนอย่างอเนกอนันต์  

เกียรติคุณด้านการปกครองคณะ
สงฆ์ 
- พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับพระราชทาน
เล่ือนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
ช้ันราชในราชทินนามท่ีพระราชวรา
ภรณ์ 
- พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับพระราชทาน
เล่ือนสมณศักดิ์เป็น              



 ๒๒ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อ                 
การพัฒนา 

การด ารงชีวิตและแนวทางปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานที่เป็นคุณประโยชน์
ด้านต่างๆ 

เกียรติคุณที่ได้รับ 

พัฒนาท่ีสามารถจัดการพัฒนาสังคม
และพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะ
เป็นการตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท่ีมีความรู้ความสามารถ
และทักษะทางสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท่ี 

วรวิหาร แห่งนี้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบันการพัฒนาการกิจกรรม
สงฆ์จึงถึง พร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
มีจรรยาบรรณต่อวินัยของสงฆ์อย่างชัดเจน 
อี ก ท้ั งยั ง เป็น ผู้ ส่ ง เสริ มและสนับสนุ น
การศึกษาสงฆ์จนเจริญรุดหน้ามาโดยตลอด 
สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร งดงามด้วยการ
ครองตน เปี่ยมด้วยความเมตตาคุณและ  
บริสุทธิคุณอย่างยิ่งจนเป็นท่ียอมรับและ
เล่ือมใสศรัทธาแก่สาธุชนอย่างอเนกอนันต์ 
ต้ั งแต่  พระเทพสุเมธี  ไ ด้บรรพชาเป็น
สามเณรแล้วไ ด้ย้ ายมาประจ า ท่ีวัดศรี                   
สุริยวงศารามวรวิหาร มีความขยันขันแข็ง 
ปรนนิบัติเจ้าอาวาส ช่วยงานพัฒนาวัดทุก
ด้านจนกระท่ัง อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้
เล่ือนต าแหน่งทางคณะสงฆ์ขึ้นไปเรื่อยๆ  

ปัจจุบัน พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) 
สิริอายุ  ๘๓ ปี พรรษาท่ี ๖๓ ด ารง
ต าแหน่งเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ฝ่าย
ธรรมยุตและเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศา
ราม พระอารามหลวง ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โยมบิดา
มารดา  ช่ื อน ายนั บและนาง ต า ล                    
ประสัตถพงศ์ ครอบครัวมีพี่น้อง ๙ คน 
ท่านเป็นบุตรคนท่ี ๔ ในช่วงเยาว์วัยเข้า
เรียน ป.เตรียม ก่อนท่ีจะมาจบช้ัน ป.๔ 
จากโรงเรียนวัดพเนินพลู ต าบลบางป่า 
ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้บ้านตอนนั้น อายุได้
เพียง ๑๔ ปี เมื่อเรียนจบได้บอกกับโยม
พ่อโยมแม่ว่าจะขอบวชเป็นสามเณร 

พระราชคณะช้ันเทพในราชทินนาม
ท่ีพระเทพสุเมธี 
- พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับพระราชทาน
เล่ือนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
สามัญ ในราชทินนามท่ีพระสิริ             
วัฒนสุธี                                               



 ๒๓ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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เกียรติคุณที่ได้รับ 

มี ทักษะทางปัญญา มีแนวคิดและ
ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการ
จัดการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท่ีมีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล โดยจะต้องเป็นผู้น าและ
ตามท่ีดีของกลุ่มและมีใจเป็นนักพัฒนา
ท้องถิ่น 
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท่ีมีทักษะเชิงตัวเลข 
ทักษะการส่ือสารและทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ความรู้ท่ีทันสมัย 
 

ด้ ว ยภารกิ จ ท่ีมุ่ ง มั่ นพัฒนาถาวรวั ตถุ  
โดยเฉพาะวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ท่ี
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค ได้สร้างขึ้นและทูลเกล้าฯ ถวายเป็น
พระอารามหลวง นับว่าพระเทพสุเมธีเป็น
แรงส าคัญในการพัฒนาจัดแห่งนี้มาทุกสมัย
ของเจ้าอาวาสท้ังๆรูปท่ีผ่านมา แนวทางการ
ปกครองและพัฒนาของเจ้าอาวาสแต่ละรูป
ได้ถูกบันทึกอยู่ในความทรงจ าของพระเทพ
สุเมธีตลอดมา เมื่อได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้า
อาวาส จึงสามารถท่ีจะน าส่ิงดีๆ ท่ีเป็นท้ัง
หลักธรรมและหลักการพัฒนาสังคมท่ีได้รับ
อบรมส่ังสอนจนเกิดประสบการณ์มากมาย
มาเป็นแนวทางในการปกครองและพัฒนา
วัดและคณะสงฆ์ นอกจากนี้พระเทพสุเมธี 
ยังได้พัฒนาสังคมภายนอก เช่น สร้างส านัก 

เพื่อศึกษาพระธรรมและอยากทดแทน
พระคุณ ท่านจึงได้เข้าพิธีบรรพชาท่ีวัด
ตรีญาติ จังหวัดราชบุรี โดยมีพระครู
เมธีธรรมานุยุต (เม้ย มันตาสโย) เจ้า
อาวาสวั ดราฎร์ เมธั งกร เป็นพระ
อุปัชฌาย์ ต่อมา พระศรีธรรมานุศาสตร์ 
ได้รับแต่งต้ังให้เป็นเจ้าคณะอ าเภอบาง
แพ และอ า เภอเมืองราชบุรี  พระ
อาจารย์จึงได้มอบหมายให้พระไสว 
เป็นพระเลขานุการ คอยติดตามและ
ปฏิบัติศาสนกิจในการสอนนักธรรม 
ตลอดเวลาท่านได้เห็นและเรียนรู้การ
เป็นนักปกครองและนักพัฒนาท่ีดีจาก
พระศรีธรรมานุศาสตร์ ผู้ เป็นพระ
อาจารย์ กระท่ังปี พ.ศ. ๒๕๒๕ พระศรี
ธรรมานุศาสตร์มรณภาพลง ท าให้ท่าน 

- พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพระอุปัชฌาย์
และได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าคณะ
จังหวัดราชบุรี ฝ่ายธรรมยุตล าดับ
สมณศักดิ ์
 
- พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาวาสวัดศรีสุริ
ยวงศารามและเป็นเจ้าคณะอ าเภอ
เมือง อ าเภอบางแพ                
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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เกียรติคุณที่ได้รับ 

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ท่ี มี ค ว า ม รู้ ท า ง
สังคมศาสตร์เพื่อ ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
 

สงฆ์ซ าต้องศรีวัฒนาราม ต าบลชมพู อ าเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิสัยทัศน์
ท่ีกว้ าง ไกลว่ า  สถาน ท่ี ท่ีอยู่ ใน ท้องถิ่ น
ทุรกันดาร หากได้มีส านักสงฆ์เกิดขึ้นในพื้นท่ี
ท่ีมีผู้ใจบุญน ามาถวายถึง ๑๐ ไร่ สถานท่ี
แห่งนี้ เ ดิม เป็น ดินแดนในเขตของก ลุ่ม
คอมมิวนิสต์ ท่านเจ้าคุณเส็งเกิน ว่า ธรรมะ
ของพระพุทธอง ค์ เ ท่ านั้ น ท่ีจะ ช่วย ให้
ประชาชนชาวไทยได้เข้าใจในค าสอน และ
หากมีส านักสงฆ์ไว้เป็นเสมือนโรงเรียนท่ีจะ
รับประชาชนชาวไทยให้เข้ามาศึกษาเข้า
ใจความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ อบรมบ่ม
นิสัยให้ทุกคนเข้าใจถึงความจ าเป็นของการ
ใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามบทบาทของความเป็น
จริงในชีวิต ก็เท่ากับได้ช่วยชาติให้หลุดพ้น 
 

ได้รับหน้าท่ีเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส
วัดศรี สุริยวงศาราม และรักษาการ                    
เจ้าคณะอ าเภอเมือง และอ าเภอบาง
แพ พ.ศ. ๒๕๒๖ ท่านได้แต่งต้ังให้เป็น
เ จ้ า อ า ว า ส วั ด ศ รี สุ ริ ย ว ง ศ า ร าม                    
พระอารามหลวงรูปท่ี ๒ และเจ้าคณะ
อ าเภอเมืองราชบุรีอย่างเป็นทางการ 
เมื่ อ ไ ด้รับการแต่ง ต้ังแ ล้ว  ท่านไ ด้
ป ร ะ ส าน ง าน ก า ร พั ฒ น า ต่ อ จาก                    
พระอาจารย์มิได้ย่อหย่อน โดยเฉพาะ
การบูรณะพระอุโบสถ จัดสร้างศาลา
การเปรียญเพื่อให้ประชาชนได้สะดวก
ในการประกอบงานบุญทางพระศาสนา 
บูรณะกุฏิหลังเก่า 

- พ.ศ. ๒๕๒๕ รักษาการเจ้าอาวาส
วัดศรีสุริยวงศาราม และรักษาการ
เจ้าคณะอ าเภอเมืองและอ าเภอเมือง
บางแพ ฝ่ายธรรมยุต 
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เกียรติคุณที่ได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการครอบง าในลัทธิคอมมิวนิสต์ นั่นคือ
ความมุ่งหวังท่ียิ่งใหญ่ของพระเทพสุเมธี 
 
 
 

เหมือนเดิม อีกท้ังสร้างหอระฆัง จัด
ระเบียบพื้นท่ีภายในวัดให้กว้างขวาง
มากขึ้น เพราะเดิมบริเวณวัดค่อนข้าง
แคบมาก ประชาชนมาร่วมพิธีทาง
ศาสนาค่อนข้างล าบาก  พระเทพสุเมธี 
ไ ด้ รั บก ารยกย่ อ ง ให้ เ ป็ นพ ร ะ นั ก
ปกครองและพัฒนา ท่านได้กล่าวว่า 
“ในการปกครองไม่มีอะไรยุ่งยากนัก 
หากแต่ปกครองด้วยความปรารถนาดีมี
ความเมตตา โดยเฉพาะหลักพรหม
วิหาร ๔ ท่ีต้องใช้เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา” “หากมีส่ิงไหนท่ีช่วยใครได้ก็
ช่วยอย่างเต็มท่ีไม่ว่าจะเป็นพระใน
ความปกครองหริญาติโยม ส าหรับการ
ปกครองสงฆ์นั้นจะยึดหลักธรรมวินัย
เคร่งครัดนอกรีตนอกทางไม่ได้ 

- พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับพระราชทาน
เล่ือนสมณศักด์ิเป็นพระครูสัญญา
บัตรช้ันโท ในราชทินนามเดิม 

- พ.ศ.๒๕๑๔ ได้รับพระราชทาน
เล่ือนสมณศักด์ิ เป็นพระครูสัญญา
บัตรช้ันตรี ในราชทินนาม พระครู
อุดมบัณฑิต 
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ไม่ว่าสงฆ์หรือฆราวาสต้องรักการมี
ระเบียบวินัย กิจใดพึงปฏิบั ติก็ ต้อง
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเข้มงวดภายใต้คติท่ี
ยึดถือมาตลอดนั่นคือ สอนให้ทุกคน
รู้จักค าว่าพอดีนั่นเอง” พระเทพสุเมธี 
เป็นผู้น าเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาในด้าน
การปกครอง การศึกษา การเผยแพร่
และการสาธารณูปการ ตามลักษณะ
รูปแบบของการจัดการปกครองของ
คณะสงฆ์ไทย ชีวิตส่วนตัวของท่าน 
เป็นไปอย่างเรียบร้อยมักน้อย สันโดษ 
ในการบริหาร ท่านกล้าคิด กล้าท า 
เด็ดขาด เด็ดเด่ียว ทรงไว้ซึ่งสง่าราศีน่า
เคารพย่ าเกรง แต่ในส่วนลึกท่านเป็น
คนอ่อนโยนมีเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อ                    
เผ่ือแผ่ สอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของ 

- พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นรองเจ้าอาวาสวัด
ศรีสุริยวงศาราม พระอารามหลวง 

- พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเจ้าคณะเขต
อ าเภอเมือง และอ าเภอบางแพ 



 ๒๗ 
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ผู้น้อยอย่างดี จึงเป็นท่ีเคารพนับถือของ
คณะสงฆ์ผู้ใต้ปกครอง 

เกียรติคุณด้านการพัฒนาสังคม 

- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการ
ให้การสนับสนุนภารกิจ การต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด เนื่องจากท่านได้
อุทิศเวลาส่วนตัวของท่านไปช่วย
ฟื้นฟูบ าบัดกลุ่มเยาวชนท่ีหลงผิดไป
ฝักใฝ่กับยาเสพติดให้กลับมาเป็น
เยาวชนท่ีดีของชาติ และยังน าธรรม
ปฏิ บั ติ ไ ป ช่ ว ย เพิ่ มพ ลั ง เ ยาวชน
ท้ังหลายให้หลีกพ้นห่างไกลจากยา
เสพติดท้ังมวล 

  



 ๒๘ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อ                 
การพัฒนา 

การด ารงชีวิตและแนวทาง
ปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินงานที่เป็นคุณประโยชน์
ด้านต่างๆ 

เกียรติคุณที่ได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 - ผลงานในด้านพัฒนาสังคม ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมบาลี ท าให้การศึกษาสงฆ์ เจริญ
รุดหน้ามาโดยตลอด สร้างคุณูปการอัน
ประเสริฐแก่วงการสงฆ์อย่างมากมาย 

- พัฒนาโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 
จังหวัดพิษณุโลก และส านักสงฆ์ซ าต้องศรี
วัฒนาราม จังหวัดพิษณุโลก จนได้รับ                           
เกีรยติคุณยกย่องว่า เป็นผู้พัฒนาด้าน
การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม และด้านสร้าง
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นจาก
ชุมชน ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดราชบุรี 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 


