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สารนิพนธ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำป ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผบู ริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

พิมพครัง้ แรก

: พฤษภาคม ๒๕๕๓

จำนวนพิมพ

: ๓,๐๐๐ เลม

จำนวนหนา

: ๔๗๖ หนา

คณะบรรณาธิการ : พระศรีคมั ภีรญาณ, รศ.ดร.
พระมหาสุทศั น ติสสฺ รวาที
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: คณะกรรมการฝายจัดทำสูจบิ ตั รและสารนิพนธ

ออกแบบปก
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พุทธศาสตรบัณฑิตอันพึงประสงค

(3)

คำปรารภ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนโยบายทีป่ ฏิบตั ใิ หเปนไปสอดคลองตาม
แนวพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามพันธกิจ ๔ ดาน
คือ ผลิตบัณฑิต วิจยั และพัฒนา สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสงั คม ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีภารกิจหลัก คือจัดการศึกษาวิชาการพระ
พุทธศาสนาแกนสิ ติ ในสถาบันและประชาชนทัว่ ไป โดยใชปรัชญาวา จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม และมีนโยบายในการผลิตบัณฑิต ใหมลี กั ษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค ๙ ประการ คือ
๑. มีปฏิปทานาเลือ่ มใส
๒. ใฝรใู ฝคดิ
๓. เปนผนู ำดานจิตใจและปญญา
๔. มีความสามารถในแกปญ
 หา
๕. มีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา ๖. รจู กั เสียสละเพือ่ สวนรวม
๗. รเู ทาทันความเปลีย่ นแปลงทางสังคม ๘. มีโลกทัศนกวางไกล
๙. มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดพฒ
ั นากระบวนการเรียนการสอน เพือ่ สรางความเปนเลิศทาง
วิชาการพระพุทธศาสนา และแลกเปลีย่ นเรียนรกู ระบวนการเรียนการสอนระหวางมหาวิทยาลัย
อืน่ ๆ ยังมีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใหรจู กั ใชเทคโนโลยีและเขาใจระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
นิสิตระดับปริญญาตรีตองศึกษาในหองเรียน ๔ ป และตองออกไปปฏิบัติศาสนกิจ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอีก ๑ ปกอ นเขารับปริญญา ขอกำหนดนีท้ ำใหเกิดกิจกรรมบริการ
พระพุทธศาสนาแกสงั คม ไดแก โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น โครงการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน โครงการคายพุทธบุตร พระนิสติ บางสวนยังไดสนองงานคณะสงฆ เชน สอนศีลธรรมใน
โรงเรียน สอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ออกเผยแพรหลักธรรมคำสอนและการ
ดำเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามทองถิน่ และแหลงชุมชนตางๆ ผลสืบเนือ่ งจาก
การที่นิสิตออกไปปฏิบัติศาสนกิจ ทำใหนิสิตไดความรูและประสบการณตางๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั งิ าน และทำงานรวมกับผอู นื่ ไดเปนอยางดี และคณะสงฆกไ็ ดบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพไปปฏิบตั ิ
หนาทีช่ ว ยเหลือกิจการคณะสงฆ สำหรับพระนิสติ และนิสติ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทีจ่ บการ
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ศึกษาแลว สนับสนุนและเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางมีคณ
ุ ภาพ เปย มดวยวิชาการทางพระพุทธ
ศาสนา
ในโอกาสทีม่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดพิธปี ระสาทปริญญา ในวันอาทิตย
ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วังนอย อยุธยา มหาวิทยาลัยจัดใหมกี ารสัมมนาทางวิชาการพุทธศาสตรบัณฑิต
เรือ่ ง “พระพุทธศาสนากับปญหาภาวะโลกรอน ในวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพือ่ เปนเวที
ใหพทุ ธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตมาแลกเปลีย่ นเรียนรู
ประสบการณ และแสดงความคิดเห็น ในการสัมมนาครัง้ นีม้ ผี เู ขารวมสัมมนา ๒,๐๐๐ รูป/คน
ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดจดั พิมพหนังสือสารนิพนธพทุ ธศาสตรบัณฑิต เพือ่ เปนเอกสาร
ประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เนือ้ หาประกอบดวย ๒ สวน คือ (๑) ภาควิชาการ/ภาษาไทย มี
๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา ตอนที่ ๒ พระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร (๒) ภาควิชาการ/ภาษาอังกฤษ
ในนามของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณและอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการฝายจัด
ทำหนังสือสูจบิ ตั รและสารนิพนธ ทีไ่ ดอทุ ศิ กำลังกายและสติปญ
 ญารวมกันดำเนินการจัดพิมพหนังสือ
สารนิพนธเลมนีส้ ำเร็จลุลว งดวยดี อันจะเปนประโยชนทางวิชาการพระพุทธศาสนาสืบไป

(พระธรรมโกศาจารย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ถอยแถลง
หนังสือสารนิพนธพทุ ธศาสตรบัณฑิตนี้ จัดพิมพขนึ้ เพือ่ เปนเอกสารประกอบการสัมมนา
ทางวิชาการ ในงานพิธปี ระสาทปริญญา ประจำป ๒๕๕๓ ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย อยุธยา ในระหวางวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๓ เนือ้ หาในเลม แบงเปน ๒ ภาค คือ (๑) ภาควิชาการ ภาษาไทย ตอนที่ ๑ วาดวย
เนือ้ หาพระพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน ๑๘ เรือ่ ง ตอนที่ ๒ วาดวยเนือ้ หาพระพุทธศาสนากับ
ศาสตรสมัยใหม มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร จำนวน ๑๗ เรือ่ ง (๒) ภาควิชาการ ภาษา
อังกฤษ จำนวน ๒ เรือ่ ง ซึง่ ทัง้ ๒ ภาคดังกลาวนัน้ เปนบทความทางวิชาการของคณาจารย
เจาหนาที่ และผทู รงคุณวุฒขิ องมหาวิทยาลัย
ในนามของคณะกรรมการฝายจัดทำสูจบิ ตั รและสารนิพนธ ขอขอบคุณและขออนุโมทนา
ขอบคุณคณาจารย เจาหนาที่ และผทู รงคุณวุฒขิ องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่
ไดสง บทความมารวมตีพมิ พเผยแพรในครัง้ นี้ พรอมกันนี้ ก็ตอ งขออภัยตอคณาจารยทเี่ ปนเจาของ
บทความทีค่ ณะกรรมการฯ ไมสามารถนำบทความทีส่ ง มาลงตีพมิ พไดทงั้ หมด เนือ่ งจากมีขอ จำกัด
ดานเวลาและจำนวนหนาการพิมพ จะไดนำบทความดังกลาวไปจัดพิมพในโอกาสตอไป พรอมกัน
นี้ ก็ตองขอขอบคุณและขออนุโมทนาตอคณะกรรมการฯ ทุกทาน ที่ไดอุทิศกำลังกายและ
กำลังสติปญญารวมกันทำจัดหนังสือสารนิพนธดังกลาวใหสำเร็จลงดวยความเรียบรอยเปน
อยางดี

(พระศรีคมั ภีรญาณ)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
ประธานคณะกรรมการฝายจัดทำหนังสือสูจบิ ตั รและสารนิพนธ

(6)

มหาจุฬาปฺาฺ คาถา

ปฐยาวัตรฉันท ๘
จุฬาลงฺกรโณ ภูโป
ทยฺยกิ านํ ปโย โหติ
เตน เสฏมฺ หารฺาฺ
ปฏกตฺตยธมฺมสฺส
ปริยาปุณนตฺถาย
มหาจุฬาลงฺกรณ ปณิธานํส นิสสฺ าย
วฑฺฒาเปตุจฺ รฏาฺ นิ
ปฏกตฺตยสงฺขาต ปจฺจปุ ปฺ นฺนกิ สิปปฺ านํ
ปฏกตฺตยสงฺขาต โหนฺตยฺ ชฺช ปณฺฑติ าเนกา
ตฺยายูทวิ รสมฺปนฺนา
ปปฺโปนฺตุ อภิเวปุลลฺ ํ
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ปฺจโม จกฺกวิ สํ โิ ก
โย ทยฺยรฏวฺ ฑฺฒโน
พุทธฺ สาสนิกาน โข
อคฺคสิปปฺ าน ทานิ จ
สมฺปติฏ าฺ ปโต สทา
ราชวิทยฺ าลโย วโร
อิติ ปฺาฺ ย สํยโุ ต
ภาเวตุเฺ จว มานสํ
สมฺพทุ ธฺ สาสนสฺส จ
สุฏเ ฺกกี รเณน ว
พุทธฺ วิทยฺ าลโย อยํ
อิโต ว สิปปฺ ปารคู
อโรคา อกุโตภยา
สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สาสเนติ ฯ

มหาจุฬาปรัชญาคาถา (แปล)

โคลงสีส่ ภุ าพ
มหาจุฬาฯ สงาแควน
พระปยะ ลงพระนาม
เพือ่ นิกรศึกษาสาม แลศาสตรอนื่ ๆ ทัง้ เปนผลกอใหเกิด
คือ จัดการศึกษา
คำสอนพุทธศาสนา
ศาสตรสมัยใหมให
วันนีบ้ ณ
ั ฑิตแท
ขอทานสุขใจกาย
โรจนเรืองดัง่ เดือนฉาย
เย็นรมใตรม ฟา

แดนสยาม
กอตัง้
ปฎก
หมดเอือ้ มวลชน ฯ
ปรัชญา
แบบใช
ผนวกกับ
รอบรเู กงดี ฯ
มากมาย
ทัว่ หนา
เพ็ญภาส
พุทธไทนานเทอญ ฯ

นายชำนาญ เกิดชอ ป.ธ.๙, พธ.บ., ศศ.ม.
ประพันธฉนั ทบาลีและแปลไทย
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สารบัญ
เรือ่ ง
คำปรารภ
ถอยแถลง
มหาจุฬาปฺาฺ คาถา

หนา
(๓)
(๕)
(๖)

ภาควิชาการ/ภาษาไทย
ตอนที่ ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา

วิธบี รู ณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
โดย พระธรรมโกศาจารย,ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรสรางสรรควฒ
ั นธรรมแหงปญญา
โดย พระธรรมโกศาจารย,ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การประชุมชาวพุทธโลก
โดย พระสุธวี รญาณ (ณรงค จิตตฺ โสภโณ), รศ.ดร.
การประชุมทางดานวัฒนธรรมพุทธเกาหลี-ไทย
เมืองกยองจู เกาหลีใต
พระศรีธวัชเมธี, (ชนะ ธมฺมธโช)
ปริศนาธรรมในเทศกาลสงกรานต
โดย พระครูสริ ริ ตั นานุวตั ร, ผศ.ดร.
ปรัชญากับนักปรัชญา
พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร.
สงครามน้ำในลมุ น้ำแมตาชาง จังหวัดเชียงใหม :
หลักการและเครือ่ งมือในการจัดการความขัดแยงเชิงพุทธ
โดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
วิกฤติโลก วิกฤติธรรม
โดย พระมหาปรีดา ขนฺตโิ สภโณ
สัปเหรอ : ธรรมะบูรณาการบนเชิงตะกอน
โดย พระมหาสายัญ สิรปิ ฺโฺ
ความรักในพระธรรมบท
โดย พระมหาทวี มหาปฺโฺ, ผศ.ดร.
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อำนาจอธิปไตยแนวพุทธ
ศ.พิเศษ อดิศกั ดิ์ ทองบุญ, ราชบัณฑิต
วรรณคดีพระไตรปฎก คลังแหงความคิดและจินตนาการ
โดย ผศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมติ ร
พุทธจริยศาสตรกบั การศึกษา
โดย ผศ.พูนทรัพย เกตุวรี ะพงศ
พระอภิธรรมกับการพัฒนาตนเองสสู งั คมสันติสขุ
โดย ผศ.พิเศษสมบูรณ ตาสนธิ
ธรรมะจรรโลงจิต
โดย ผศ.ประพันธ กุลวินจิ ฉัย
บอกกับใจเรา เทากับแกปญ
 หาทัง้ โลก
ผศ.ดร.อภิพธั น วิศฏิ ใจงาม
สิง่ มีชวี ติ ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา
โดย ชาลี ชืน่ รัมย
ขอคิดและคติธรรมจากป พ.ศ.
โดย สุชญา ศิรธิ ญ
ั ภร
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ตอนที่ ๒ พระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
ทำไม ไทยตองเขมแข็ง
โดย พระครูปรุ มิ านุรกั ษ (ประสิทธิ์ ธุรสิทโธ), ผศ.ดร.
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
โดย พระครูปริยตั กิ ติ ติธำรง, ผศ.ดร.
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ความรู ประสบการณวชิ าชีพ การปฏิบตั งิ าน และการปฏิบตั ติ น
โดย พระครูสงั ฆรักษกติ ติพงศ สิรวิ ฑฺฒโน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม จากแนวคิดเชิงพุทธสวู ถิ แี หงการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
โดย พระวันชัย ภทฺทจารี
การแนะแนวทางพระพุทธศาสนา
โดย ผศ.ดร.ชาติชาย พิทกั ษธนาคม
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พุทธศาสตรบัณฑิตอันพึงประสงค
พุทธศาสตรวถิ แี หงความสุข
โดย ผศ.ดร.สิรวิ ฒ
ั น ศรีเครือดง
การศึกษาหลักโยนิโสมนสิการกับการจัดการศึกษายุคใหม
โดย ผศ.ดร.สุทธิพงษ ศรีวชิ ยั
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุนชนตามมิตทิ างศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
โดย ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
พระหมอกับการรักษาโรค ทางเลือกใหมของชุมชน
โดย ผศ.สุพมิ ล ศรศักดา
พัฒนาการความเชือ่ และปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอความเชือ่ เรือ่ งบุญ และบาปในบทเพลงลูกทงุ อีสาน
โดย ผศ.สมชัย ศรีนอก
สังคมไทยกับความเขมแข็ง
โดย ผศ.ดร.กิตติทศั น ผกาทอง
สังคมไทยกับพุทธศาสตรบัณฑิต
โดย ผศ.รวีโรจน ศรีคำภา
ผบู ริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวตั น
โดย ผศ.ปฏิภาณ ขาขุนทด
มจร กับการศึกษาตลอดชีวติ ( MCU and Lifelong Education )
โดย ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
การศึกษาเสริมสรางกระบวนการเรียนรสู ำหรับเด็กพิการทางสมอง ลักษณะความไรความสามารถทางการรับรแู ละการเรียนรู Learning Disorders – LD
โดย ผศ.วรวิทย นิเทศศิลป
ลีลาคติธรรมคำกลอน
โดย อดุลย คนแรง
การประกันคุณภาพการศึกษา : ความเหมือนทีแ่ ตกตาง กรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดย สนธิญาณ รักษาภักดี
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ภาควิชาการ/ภาษาอังกฤษ

VERSIFICATION IN THE ISAN MAHACHAT SUNG-SERMON
Asst.Prof.Dr. Dipti Mahanta
๔๐๙
A study of the Problems Faced by Thai Students in Acquiring English
with Specific Reference to the First Year Students at the Northern
Campuses of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Assistant Professor Dr.Samran Khunsamrong
๔๒๙

ภาคผนวก

โครงการสัมมนาทางวิชาการพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำป ๒๕๕๓
กำหนดการพิธปี ระสาทปริญญา พิธปี ระสาทปริญญา
คำกลาวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
โครงการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจประจำภาค
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำป ๒๕๕๒
บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผหลักธรรม
ดานเศรษฐกิจพอเพียง
โดย พระอธิการสุรยิ า สนฺตจิตโฺ ต
บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผพระพุทธศาสนาบนพืน้ ทีส่ งู
โดย พระศักดิก์ รินทร นิสโภ
บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โดย พระปรีชา ปภสฺสโร
บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเสริมสรางสันติสขุ ในภาคใต
โดย พระนิเทสสุตกิจ/พระวีรวัฒน วีรตฺฒโน
จำนวนนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๕๕
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถิตจิ ำนวนนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ๒๕๕๐-๒๕๕๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะกรรมการฝายจัดสัมมนาทางวิชาการ
คณะกรรมการฝายจัดทำสูจบิ ตั รและสารนิพนธ
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ภาควิชาการ/ภาษาไทย
ตอนที่ ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา
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