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ค�ำปรารภ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจัดพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบัติ
หน้าทีแ่ ทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช มาเป็นองค์ประธานในพิธปี ระสาทปริญญา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาในรูปแบบสากลนิยม ตั้งแต่วันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๔๙๐ ถึงปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแล้ว ๖๖ รุ่น ระดับปริญญาโท ๓๑ รุ่น
หลักสูตรนานาชาติ ๑๙ รุ่น และระดับปริญญาเอก ๑๗ รุ่น โดยได้ขยายการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาค
มี ๑๑ วิทยาเขต ๒๖ วิทยาลัยสงฆ์ ๔ หน่วยวิทยบริการ และมีสถาบันสมทบ ๖ แห่ง ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ท่านผู้บริหาร ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจัดให้มสี มั มนาทางวิชาการ ในภาคเช้า มีปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และ
ในภาคบ่าย มีบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “มจร กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,
ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ “ความประทับใจในมหาจุฬา” โดย
ผู้แทนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ด�ำเนินรายการ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป ในงานสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า ๔,๐๐๐ รูป/คน และคณะท�ำงานยังได้
จัดพิมพ์หนังสือสารนิพนธ์ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นอนุสรณ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ ตลอดถึงนิสิตของมหาวิทยาลัย
หนังสือ สารนิพนธ์ เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย มีจ�ำนวน ๓๓
บทความ (๒) ภาคภาษาอังกฤษ จ�ำนวน ๒ บทความ (๓) ภาคผนวก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้
จัดพิมพ์หนังสืออีก ๒ เล่ม คือ (๑) สูจิบัตร (๒) ประกาศเกียรติคุณ ประจ�ำปี ๒๕๖๔ และมีวารสาร
มหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน –ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ ๒
เข้าร่วมเผยแพร่ให้โหลดผ่านทางระบบออนไลน์ อีกด้วย
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(4)
ในนามมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณและขออนุโมทนาขอบคุณอย่างยิ่งต่อคณะกรรมการฝ่าย
จัดสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจิบัตรและสารนิพนธ์ ตลอดถึงคณาจารย์ที่ได้
ส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ ตลอดถึงคณะท�ำงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ท�ำงาน
ด้วยวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ อุทิศก�ำลังกายและสติปัญญาร่วมกันด�ำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ
สารนิพนธ์เล่มนีใ้ ห้สำ� เร็จลุลว่ งด้วยดี อันจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการพระพุทธศาสนาสืบไป ด้วยอ�ำนาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ
วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ คุณสารสมบัตแิ ละธรรมสารสมบัติ ปราศจากโรคาพาธอุปทั วันตราย และ
บรรลุประโยชน์โสตถิผลสมมโนรถปรารถนาทุกประการ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ถ้อยแถลง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจัดพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช มาเป็นองค์ประธาน ในวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เพือ่ เป็นอนุสรณ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของท่านผูบ้ ริหาร ผูท้ รงคุณวุฒิ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ตลอดถึงนิสติ ทุกรูป/คน ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ir.muc.ac.th และมหาวิทยาลัยได้จดั พิมพ์หนังสือ
ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จ�ำนวน ๓ เล่ม คือ (๑) สารนิพนธ์ (๒) สูจิบัตร และ
(๓) ประกาศเกียรติคุณ อีกทั้งมีวารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน –ธันวาคม ๒๕๖๔
เข้าร่วมเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ อีกด้วย
ส�ำหรับหนังสือสารนิพนธ์ เล่มนี้ มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๓ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย จ�ำนวน
๓๓ บทความ ในขอบข่ายเนื้อหาพระพุทธศาสนา ปรัชญา พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึ่งในบทความเหล่านี้ บทความที่ ๓๓ กล่าวถึงการด�ำเนินการ
ยกระดับการปฏิบัติศาสนกิจในฐานะกลไกที่ท�ำหน้าที่เสริมพลังในการพัฒนาศักยภาพพระนิสิตให้เป็น
ศาสนทายาท และส่งเสริมบทบาทให้พระนิสิตในการท�ำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม อันเป็น
สรุปการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ที่ออกไปปฏิบัติศาสนกิจในสถานที่ต่าง ๆ (๒) ภาคภาษา
อังกฤษ จ�ำนวน ๒ บทความ รวมบทความทั้งสิ้น ๓๕ บทความ ซึ่งเนื้อหาทั้ง ๒ ภาคดังกล่าวนั้น
เป็นบทความทางวิชาการและบทความวิจัย ของท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นิสิตของ
มหาวิทยาลัย (๓) ภาคผนวก กล่าวถึงคณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการฝ่าย
จัดท�ำสูจิบัตรและสารนิพนธ์ และรายนามผู้อุปถัมภ์
ในนามของคณะกรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจิบัตรและสารนิพนธ์ ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัย ที่ได้ส่งบทความมาร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้
พร้อมกันนี้ ต้องขออภัยต่อคณาจารย์ที่เป็นเจ้าของบทความ ที่คณะกรรมการฯ ไม่สามารถน�ำบทความ
จ�ำนวนหนึง่ ทีส่ ง่ มาลงตีพมิ พ์ได้ทงั้ หมด เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดด้านระยะเวลาและจ�ำนวนหน้าของการพิมพ์
ดังนั้น คณะกรรมการ ฯ จะได้น�ำบทความของท่านไปตีพิมพ์ในวารสารหรือในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณ
และขออนุโมทนาขอบคุณต่อทุกท่านที่ได้อุทิศก�ำลังกาย และก�ำลังสติปัญญาร่วมกันท�ำจัดหนังสือ
ดังกล่าวให้ส�ำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี
(พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจิบัตรและสารนิพนธ์
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บทบรรณาธิการ
หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๔ ได้รวบรวม
บทความวิชาการและบทความวิจัยของท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่ ใช้ประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ของท่านผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นิสติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ภายในเล่ม
สารนิพนธ์เล่มนี้ มี ๓๕ บทความ มีเนื้อหาเชิงบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ สอดคล้องกับชีวิตในยุค
ปัจจุบัน ประกอบด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัย ของท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งรายละเอียดบทความต่าง ๆ คณะ
กรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจิบัตรและสารนิพนธ์ กล่าวถึงเนื้อหาของแต่ละบทความโดยสรุป มีเนื้อหาดังนี้

ภาคภาษาไทย
พระพุทธศาสนาและปรัชญา

พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
จ�ำนวน ๓๓ บทความ
ในภาคภาษาไทย กล่ า วถึ ง เนื้ อ หาในขอบข่ า ยเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาและปรั ช ญาและ
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จ�ำนวน ๓๓ บทความ
คือ
บทความที่ ๑ สถาบันพระมหากษัตริย์ กับสังคมไทย โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อุปนายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย โดยกล่ า วถึ ง ประเทศไทยมี วั น นี้ เ พราะสถาบั น
พระมหากษัตริย์ได้สร้างสรรค์ สืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยที่
สถาบันพระมหากษัตริยเ์ ป็นเสาหลักทีท่ าให้เกิดการประสานกันระหว่างสถาบันทงสามคือ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์สถาบันทั้งสามเปรียบเหมือนเสาหลักสามเส้าที่ช่วยค้ายันประเทศไทยให้ดารงคงอยู่
มาจนถึงปัจจุบัน
บทความที่ ๒ การบริหารกิจการคณะสงฆ์บนฐานวิถชี วี ติ ใหม่ : วิภาษวิธี โดย พระเทพปวรเมธี,
รศ.ดร. รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงการบริการกิจการ
คณะสงฆ์ในสถานการณ์ของการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม และภายใต้การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด ๑๙ เป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญ ที่ท�ำให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในระดับต่าง ๆ ต้องมีการ
ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจและมีเป้าหมาย โดยได้น�ำเสนอการพัฒนาการใช้
แนวคิดวิภาษวิธีมาเป็นเครื่องมือในการบริหารและเสนอมุมมองที่เป็นแกนหลักของการบริหารงาน
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ตามหลักวิชาการแล้วเชือ่ มโยงสูม่ มุ มองทีแ่ ตกต่างเพือ่ ให้เกิดความเห็นและสะท้อนภาพตรงกันข้ามทีเ่ ป็น
ไปได้ในการปฏิบัติงานจริง ผสานให้เกิดการน�ำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการในเชิงสังเคราะห์
เพื่อให้เกิดมุมมองที่สร้างสรรค์ในการบริหารงานบนฐานวิถีชีวิตใหม่ได้
บทความที่ ๓ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา : ความส�ำเร็จด้านศาสนศึกษาของคณะสงฆ์
โดยพระเทพเวที (พล อาภากโร) รศ.ดร., ป.ธ.๙, Ph.D. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพ ฯ กล่าวถึงการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ที่ท�ำงานแบบมีแผนงาน และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนแม้เพียงเริ่มต้น
เป็นฉบับแรก (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก็ก่อให้เกิดความส�ำเร็จต่อกิจการพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
การได้มาซึ่ง “พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒” เชื่อแน่เหลือเกินว่า เมื่อมี
การด�ำเนินไปตามแผนยุทธศาสตร์ทกี่ ำ� หนดไว้ในแผนปฏิรปู หรือแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาฉบับ
ต่อ ๆ ไป จะก่อให้เกิดความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนา ประชาชน ด�ำรงอยู่ในศีลธรรม และน�ำสันติสุข
มาสู่มวลมนุษยชาติ อย่างยั่งยืนแน่นอน
บทความที่ ๔ อุดมการณ์ของจิตอาสา โดย พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงอาสาสมัครที่ท�ำงานด้วยหลักการของการยึดมั่น
ในหลักศาสนา และต้องการท�ำงานเพื่อละตัวตนหรือเข้าถึงการปล่อยวางทางวัตถุ สิ่งของ เงินทอง
ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงความสุขที่ลึกซึ้งกว่าอาสาสมัคร
เหล่านี้จะมุ่งอุทิศแรงกายและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการบริจาคทาน คือ มีน�้ำใจเสียสละความสุขส่วนตัว
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น อาสาสมัครที่ได้ศึกษาและเข้าใจในในหลักธรรมค�ำสั่งสอนของศาสนา จะหา
หลักธรรมประจ�ำใจเพื่อเป็นเป้าหมาย หรือเครื่องมือในการเดินทางไปสู่บั้นปลายชีวิต และพยายาม
หาหนทางที่จะอุทิศตน ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
บทความที่ ๕ อานิสงส์ศีล ๕ : ประชามีสุขอย่างมั่นคงยั่งยืน โดย พระวิมลมุนี รองอธิการบดี
วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงศีล ๕ เป็นหลักมนุษยธรรม
เป็นคุณธรรมประจ�ำตัวของเราทุกคนในโลก ข้อส�ำคัญอยู่ที่การปฏิบัติตนในชีวิตประจ�ำวัน เมื่อปฏิบัติ
ตามหลัก คือ ไม่ฆ่ากัน ไม่ลักขโมยกัน ไม่ประพฤติผิดในกาเมประเวณี ไม่โกหกหลอกลวงกัน ไม่ดื่มกิน
สุรายาเมา ก็ถือว่ามีศีล ๕ แล้ว และอานิสงส์ศีล ๕ ประชามีสุขมั่นคงยั่งยืน คือท�ำให้โลกอยู่เป็นสุข
มีความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน อยู่แล้วเย็นกายเย็นใจ สบายกายสบายใจ ปลอดภัยทุกหนแห่ง
บทความที่ ๖ ภาวะผูน้ ำ� ของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดย พระราชสุตาภรณ์,
รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ พระมหาอุดร อุตฺตโร,
ผศ.ดร. อาจารย์ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
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กล่าวถึงภาวะผู้น�ำของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในอดีตนั้น จะมีบทบาทเกี่ยวกับ
การศึกษาเป็นอย่างมากเพราะในยุคนั้น มีการจัดการศึกษาในวัดฉะนั้น พระสงฆ์จึงมีบทบาทอย่างมาก
ในการจัดการศึกษาและเป็นผูก้ ำ� หนดรูปแบบของการศึกษาส่วนในปัจจุบนั บทบาทของพระสงฆ์ในเรือ่ ง
ของการศึกษาจะลดลงจากอดีต
บทความที่ ๗ ความหมายและคุณค่าในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและวิมุตติมรรค โดย พระมหาโยธิน
โยธิโก, รศ.ดร. ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
กล่าวถึงคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นชื่อคัมภีร์ปกรณ์วิเสสของฝ่ายเถรวาทที่รจนาโดยพระพุทธโฆสาจารย์
ในราว พ.ศ. ๙๕๖ พรรณนาเรื่องหลักไตรสิกขา มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับคัมภีร์วิมุตติมรรคแทบจะเป็น
คัมภีร์เดียวกัน เพียงแต่รจนาภายหลังคัมภีร์วิมุตติมรรค พระพุทธโฆสาจารย์ได้อ้างทัศนะคัมภีร์
วิมุตติมรรคหลายแห่ง โดยใช้ค�ำว่าอาจารย์บางพวก
บทความที่ ๘ ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับคุณค่าทางจริยะ โดย พระมหาขวัญชัย
กิตฺติเมธี (เหมประไพ) รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ อาจารย์ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทเป็นผลของการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมจนหลุดพ้นจากความทุกข์ แม้จะมีการตีความที่แตกต่างกันไป แต่ปฏิจจสมุปบาทก็เป็นการ
กล่าวถึงเหตุปัจจัยคือ “เมื่อมีสิ่งนี้ สิ่งนี้ก็มี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น และเมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี
เพราะสิง่ นีด้ บั สิง่ นีก้ ด็ บั ” เมือ่ ขยายความออกไปปฏิจจสมุปบาทคือผลแห่งการปฏิบตั ติ ามทางสายกลาง
ที่ท�ำลายตัวตน
บทความที่ ๙ พระพุทธรูปปางนาคปรก วิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐาน โดย รศ.ดร.สมิทธิพล
เนตรนิมิตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึง “นาค” ค�ำที่มี
ความหมายต่างกันในประวัติศาสตร์อินเดีย และ ในต�ำนานวิทยาฮินดู ในประวัติศาสตร์อินเดีย นาค คือ
ชนเผ่าผสมมงโกล ก�ำเนิดในที่ราบสูงประเทศอิหร่าน นาคในอินเดียเหนือเป็นสาขาของชนเผ่าอสูร
ยกย่องอ�ำนาจข้างฝ่ายมารดา นับถือลัทธิบูชางู จัดอยู่ในกลุ่มทิเบต-พม่า นาคในอินเดียเหนือมีความ
สัมพันธุ์กับพวกไซเถียน ปกครองกันอยู่ในแถบที่มีความขัดแย้งก่อนพุทธกาล ในต�ำนานวิทยาฮินดู
นาคคืองูใหญ่ กินกบเป็นอาหาร อยู่ใต้บาดาล ฐานะมั่งคั่งร�่ำรวย
บทความที่ ๑๐ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตอาสา โดย รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงจิตอาสา คือ จิตส�ำนึก (Conscious) เป็นการตระหนักรู้ตัว หรือ
เป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าท�ำอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการตระหนักรู้ตนที่จะท�ำสิ่งใดเพื่อเห็น
แก่ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะในสิทธิและหน้าที่
ที่จะดูแลและบ�ำรุงรักษาร่วมกัน
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บทความที่ ๑๑ ภาวะผู้น�ำตามแนวพระพุทธศาสนา โดย รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย อาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึง ผูน้ ำ� เป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากผูอ้ นื่ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
เป็นบุคคลที่สามารถก�ำหนดทิศทางความอยู่รอดขององค์กร และเป็นผู้ประสานงานให้กิจกรรมต่าง ๆ
ในองค์กรด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของวิสยั ทัศน์ทกี่ ำ� หนดไว้โดยคุณลักษณะของผูน้ ำ�
ตามแนวพุทธ ที่รู้จักน้อมน�ำหลักธรรมข้อที่ว่าด้วย พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ พละ ๔ สังคหวัตถุ
๔ และหลักธรรมาธิปไตย มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
บทความที่ ๑๒ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย
รศ.ดร.สิน งามประโคน อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ในการขับเคลือ่ นวิสยั ทัศน์ในการปฏิบตั งิ าน สรางแรงจูงใจมุง่ พัฒนา
ตนเองและคนในองค์กร สร้างความสัมพันธเปนรายคน สร้างมนุษยสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารองค์กรโดยเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของแนวคิด Thailand 4.0 ด้วยการใช้
นวัตกรรม ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างแรงบันดาลใจ
บทความที่ ๑๓ ความพร้ อ มในการพั ฒ นาเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องบุ ค ลากร
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และผู้อ�ำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มจร ดร.ถนัด
ไชยพั น ธ์ นั ก วิ ช าการศึ ก ษา หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาควิ ช าจิ ต วิ ท ยา สาขาวิ ช าพุ ท ธจิ ต วิ ท ยา
คณะมนุษยศาสตร์ มจร กล่าวถึงความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก บุคลากรมีกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ มีการตระหนักรู้ถงึ วิสยั ทัศน์ของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการวางต�ำแหน่ง
บริหารจัดการของหน่วยงานอยู่ในระดับน้อย
บทความที่ ๑๔ ความสุขในพระพุทธศาสนา โดย รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ดร.พัลลภ หารุค�ำจา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน กล่าวถึงการพัฒนาความสุขสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในขั้นแรกของการพัฒนา
คือ สัมมาทิฎฐิเมื่อมองชีวิตตามความเป็นจริงได้ มีศีลเป็นตัวควบคุมกาย วาจา สามารถพัฒนาความสุข
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ ศีลไม่จ�ำกัดอยู่เพียงแค่การไม่เบียดเบียนเท่านั้น แต่รวมไปถึง
การพัฒนาความประพฤติและความสัมพันธ์ที่ดีงาม
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บทความที่ ๑๕ ความมั่นคงกับพระพุทธศาสนา โดย รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค�ำ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวถึงความมัน่ คงของมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วย ความหมาย ที่มา และองค์ประกอบ ซึ่งเป้นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ นับตั้งแต่
ที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรม และเดินทางไปเทศนาสั่งสอนในดินแดนต่าง ๆ คอยแนะน�ำผู้มีทุกข์
สร้างกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ส�ำหรับคณะสงฆ์ จนเมื่อพระชนมายุได้ ๘๐ ปี ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน
รวมเวลาเทศนาสั่งสอนอยู่ทั้งหมดประมาณ ๔๕ ปี ภายใต้บรรยากาศแห่งแนวคิดสุดโต่งหลายทางนั้น
พระพุทธเจ้าทรงเสนอหลักแห่งทางสายกลาง
บทความที่ ๑๖ พุทธการกธรรม : กระบวนการเปลีย่ นผ่านเพือ่ ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ อาจารย์ประจ�ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ กล่าวถึง สรรพสัตว์มีสภาพตกอยู่ในการเดินทางไปในวัฏฏสงสาร หรือ บ่วงแห่งภพภูมิ
เพราะถูกอวิชชาและตัณหาเป็นเครื่องผลักไสให้เกิดและตาย ยากที่จะนับภพชาติได้ วัฏฏะสงสารนี้
มีเบื้องต้นและเบื้องปลายที่ไม่สามารถรู้ได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดมาเพื่อเข้าถึงอริยสัจธรรม
ขั้นสูงสุดสามารถหลุดพ้นออกจากบ่วงในวัฏฏสงสาร มีอิสรภาพคือพระนิพพาน พระองค์ได้ท�ำลาย
วัฏฏสงสารให้ขาด กระบวนการทีท่ ำ� ให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ เรียกว่า “พุทธการกธรรม” แปลว่า
ธรรมที่ท�ำให้เป็นพระพุทธเจ้า
บทความที่ ๑๗ สุญญตาตามหลักพระพุทธศาสนา โดย รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง ผู้อ�ำนวยการ
หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม กล่าวถึงค�ำว่า สุญญตา (ความว่าง) ที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นค�ำเดี่ยวก็มี และเป็นค�ำคู่ที่มาสนธิกับค�ำอื่นก็มี ส่วนในพระสุตตันตปิฎก
ค�ำว่า สุญญตานี้เป็นค�ำที่มาสินธิกับหลักธรรมอื่นเพื่อให้มีความหมายที่เด่นชัดยิ่งขึ้นอีกทั้งกล่าวถึง
สุญญตาในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาไว้ด้วย
บทความที่ ๑๘ การศึกษาวิปัสสนาญาณกับการพัฒนาผลงานวิชาการ โดยรศ.ดร.อภินันท์
จันตะนี, ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
และ ผศ.ดร.สมโภช ศรีวจิ ติ รวรกุล ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงผูป้ ฏิบตั วิ ปิ สั สนามีจติ ใจผ่องใส ท�ำให้จติ ใจไม่มคี วามโลภ ความโกรธและความหลง
ท�ำให้มีจิตที่มั่นคง หนักแน่นมากขึ้นกว่าเดิม ไม่หวั่นไหวจากสิ่งมากระทบอารมณ์ เกิดปัญญา เกิดความ
เฉลียวฉลาดจากมีปัญญามากขึ้นกว่าเดิม ท�ำให้มีสติมั่นคงและสามารถคิดและเขียนผลงานได้มากขึ้น
และได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บทความที่ ๑๙ พระพุ ท ธเจ้ า กั บ ธรรมชาติ โดย รศ.ดร.อภิ ร มย์ สี ด าค� ำ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึง่ เป็นบทความที่ ๒ ในเล่มนี้ กล่าวถึง พระพุทธศาสนา
เน้นความรักและความเมตตาต่อสรรพสัตว์ ไม่เพียงแต่จะห้ามฆ่าสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่ยังสนับสนุน
การอนุรักษ์ชีวิตไม่ว่าจะด้วยวิถีทางใดก็ตาม มนุษย์มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองตอบต่อปัจจัยขั้นพื้นฐาน ไม่ท�ำอันตรายต่อโลกทางธรรมชาติที่มนุษย์
อาศัยอยู่ มีท่าที่แบบอ่อนโยน
บทความที่ ๒๐ ภาวะผู้น�ำทางการเมืองในพระพุทธศาสนา โดย พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.
พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ, ดร. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กล่าวถึงผู้น�ำเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ความเจริญด้านวัตถุนิยม
ได้แผ่หลายท�ำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมวัตถุนิยมต่างคนต่างมุ่งแต่จะแสวงหาประโยชน์ตามการ
เปลีย่ นแปลงของกระแสโลก ผูน้ ำ� ขาดซึง่ คุณธรรมจริยธรรมย่อมท�ำให้ผนู้ ำ� นัน้ ขาดความชอบธรรมในการ
ท�ำหน้าที่
บทความที่ ๒๑ พลิ ก วิ ก ฤตให้ เ ป็ น โอกาสโดยความฉลาดทางอารมณ์ ส ติ ป ั ญ ญาและ
ประสบการณ์ทสี่ งั่ สม โดย ผศ.ดร. อภิพธั น์ วิศษิ ฏ์ใจงาม อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงค�ำว่า “วิกฤต” ได้แก่
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติวิปริต ที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ เช่นเกิดฝนแล้ง อุทกภัยคือภัยเกิดจากน�้ำหลาก
ท�ำให้ไร่นาของชาวนาเสียหายจนไม่ได้เก็บเกี่ยวผลิตผล วาตภัยวิกฤต เกิดจากลมแล้ง ลมบ้าหมู
ลมพายุหมุน พายุทอร์นาโด อัคคีภยั เช่นไฟไหม้ปา่ จนสัตว์ลม้ ตายสูญพันธุ์ ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเช่นข้าวยากหมากแพง(ทุพพิกขภัย) เศรษฐกิจตกต�่ำ
บทความที่ ๒๒ ฉากทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทยในอนาคต โดย พระมหาวิศิต ธีรวํโส, ผศ.ดร.
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์ นายปิยวัฒน์ คงทรัพย์,
ร.ต.อ.อธิโชค พุทธปิยบูชา ร.ต.อ. วีระ พีระพลพันธ์, นางสาวลัดดาวัลย์ คงดวงดี นิสิตหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวถึง รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่า
ด้วยการดําเนินกิจกรรมของรัฐในการแปลงรูปทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ไปใช้ในการบริหารนโยบาย
ระบบราชการ โดยเป็นกลไกในการแปลงนโยบายไปสู่แผนงานและโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน รัฐประศาสนศาสตร์จงึ มีลกั ษณะเด่น มีความเป็นสหวิทยาการทีบ่ รู ณาการจากหลากหลาย
ศาสตร์ อาทิ บริหารจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น
บทความที่ ๒๓ มโนทัศน์เรือ่ งความยุตธิ รรม โดย พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ผศ.ดร. มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงแนวความคิดเรื่องความยุติธรรมมีทั้งแง่มุมจากทางปรัชญาและ
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ศาสนาและมีพัฒนาการทางความคิดมายาวนาน ในยุคโบราณถือว่าความยุติธรรมหรือความเป็นธรรม
ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและธรรมชาติ ซึ่งคนอินเดีย จีน กรีกโบราณ และคนไทยก็มีทรรศนะ
คล้ายกัน นักคิดชาวกรีกโบราณให้ความส�ำคัญกับแนวความคิดเรือ่ งความยุตธิ รรมเพือ่ แสวงหาหลักการ
ส�ำคัญมาอธิบายรัฐที่ดี หรือระบอบการปกครองที่ดี
บทความที่ ๒๔ การพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวพระพุทธศาสนา โดย พระครูปลัดสมหมาย
อตฺถสิทฺโธ, ดร. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึงผลรวมของ
องค์ประกอบเชิงจิตวิทยาสังคมภายในตัวปัจเจกบุคคล ซึ่งสะท้อนให้เห็นแบบแผนความคิด อารมณ์
ความรู้สึกและภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองของแต่ละบุคคล และเป็นผลของการปรุงแต่งของปัจจัยทั้งทาง
ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยาและวัฒนธรรม
บทความที่ ๒๕ ปฏิจจสมุปบาทสู่วิถีรู้แจ้งสังสารวัฏฏ์นิพพาน โดย ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาท
เป็นหนทางน�ำไปสูว่ ถิ กี ารหยุดไหลตามสังสารแห่งความคิด (สังขตะ) เพือ่ เข้าสูค่ วามเป็นปรมัตถ์ซงึ่ ถือว่า
เป็นที่สุดของการรู้แจ้งธรรม ปฏิจจสมุปบาทเป็นการอธิบายโลกสมมติซึ่งปกปิดด้วยภาษาสมมติเรียก
ชื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวสังขารคือความคิดปรุงแต่ง โดยภาษาสมมติอิงภาพเขียนหรือจินตภาพภาษา
บทความที่ ๒๖ ความขัดแย้ง: หลักสาราณียธรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย
โดย พระครูปริยัติคุณาวุธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
กล่าวถึงความขัดแย้งสาเหตุเกิดจากปัจจัยภายใน ตัณหา, ทิฏฐิ, และมานะ ปัจจัยภายนอก ข้อเท็จจริง,
ผลประโยชน์, ความสัมพันธ์, และชาติพันธ์ การน�ำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์
“หลักสาธาณียธรรม ๖” คือ ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันหลักธรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์กันใน
ครอบครัว สังคม หลักการอยู่ร่วมกัน ต้องมีความเคารพ ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
บทความที่ ๒๗ การท� ำ บุ ญ ใส่ บ าตรที่ เ หมาะสมของชาวพุ ท ธไทยในปั จ จุ บั น โดย
พระศรีพัชโรดม, ดร. ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ พระสุธีวชิราภรณ์, ดร.
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางสังคมมีผลกระทบท�ำให้วิถีชีวิตคนในสังคมไทยเปลี่ยนไปจากความเป็นสังคมปฐมภูมิ
กลายเป็นพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมท�ำให้วิถีชีวิตดั่งเดิมภาพวิถีชีวิตเก่า ๆ ของสังคมไทยหายไปส่ง
ผลกระทบถึงวิธีการท�ำบุญใส่บาตรของชาวไทยพุทธในปัจจุบันไปด้วยเพราะการท�ำบุญใส่บาตรนี้
ถือกันว่าเป็นประเพณีเพื่อการสร้างกุศลและเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
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(13)
บทความที่ ๒๘ รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไตรมาสสุดท้าย โดย อาจารย์อนุชา
พละกุล อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไตรมาสสุดท้าย กล่าวคือช่วง ๓ เดือนสุดท้าย
ของ พ.ศ. ๒๕๖๔ ควรปรับใช้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มุง่ ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการทุกรูปแบบ
ประสานงานและให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการที่รัฐบาลออกประกาศ ก�ำนหนดให้
ทุกองค์กรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล
บทความที่ ๒๙ เสรีภาพ โดย ดร.ศิรศิ กั ดิ์ อภิศกั ดิม์ นตรี คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวถึงมนุษย์มีอิสรภาพที่จะเชื่อ
ที่จะคิด ที่จะกระท�ำสิ่งใดก็ได้ แต่มนุษย์ก็ต้องรับผลของการกระท�ำนั้น ๆ ของตน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เช่นกัน
บทความที่ ๓๐ แนวความคิดเรื่องการเมืองและหลักประชาธิปไตยในพระวินัยปิฎก โดย
อาจารย์ปรัชญา บุตรสะอาด, อาจารย์ฉตั รชัย แนวพญา พระสมพล ยสชาโต, นางสาวทยิดา ผลสมบูรณ์
วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงหลักพระวินัยของพระพุทธเจ้า
ในเรื่องการเมือง เรื่องประชาธิปไตย ตามหลักธรรมค�ำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัส
แสดงไว้ในพระไตรปิฎก โดยเฉพาะพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก ซึ่งปฐมบทแห่งประชาธิปไตย
อย่างแท้จริงก็คือ โอวาทปาติโมกข์ ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
บทความที่ ๓๑ ทฤษฎีการบริหารจัดการ : หลักการและแนวคิด โดยอาจารย์วินัย มีมาก
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึง แนวคิด
การบริหารและการบริหารจัดการมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกัน
เป็นกลุม่ โดยจะต้องมีผนู้ ำ� กลุม่ และมีแนวทางหรือวิธกี ารควบคุมดูแลกันภายในกลุม่ เพือ่ ให้เกิดความสุข
และความสงบเรียบร้อย ซึ่งอาจเรียกว่าผู้บริหารและการบริหาร ตามล�ำดับ ดังนั้น ที่ใดมีกลุ่มที่นั่น
ย่อมมีการบริหารจิตส�ำนึกหรือการบริหารความรู้ผิดรู้ชอบ
บทความที่ ๓๓ หลักสาราณียธรรมกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข ดร.สุเนตร ธนศิลปพิชิต วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงการน�ำหลักสาราณียธรรม ซึง่ เป็นหลักธรรมของการอยูร่ ว่ มกัน เพือ่ ให้เกิด
ความรักความสามัคคีภายในชุมชน มีความบริสุทธิ์ใจต่อกัน มีความจริงใจต่อกันในชุมชนอันจะน�ำไปสู่
ชุมชนที่ก่อให้เกิดเป็นพลังชุมชน เกิดความเป็นปึกแผ่น มีความร่วมแรงร่วมใจกันในการประกอบ
กิจการใดกิจการหนึ่งในชุมชน มีความร่วมมือและสมัครสมานสามัคคี
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(14)
บทความที่ ๓๓ คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ: บทบาทว่าด้วยการพัฒนากลไกหนุนเสริม
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ โดย พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงการด�ำเนินการยกระดับการปฏิบัติศาสนกิจในฐานะกลไกที่ท�ำหน้าที่เสริมพลัง
ในการพัฒนาศักยภาพพระนิสิตให้เป็นศาสนทายาท และส่งเสริมบทบาทให้พระนิสิตในการท�ำงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
นอกจากนี้ ในภาคภาษาอังกฤษ ยังมีบทความอีก ๒ บทความ คือ
Article I “Buddhism and Vegetarianism: Attitude and Practices” by Prof.Dr.
Phra Dhamvajrabundit (Somjin Sammapanno) MCU Rector,Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wangnoi Ayutthaya, Thailand.
Article II “Buddhist Mind: The Cause of Diseases and Healing Strategy. ”
by Asst. Prof. Dr. Ven. Phramaha Somphong Unyo International Buddhist Studies
College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
ส�ำหรับรายละเอียดบทความทั้งหมดนี้ ผู้ใคร่ต่อการศึกษา สามารถอ่านได้ในหนังสือสารนิพนธ์
เล่มนี้.
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ประดาดอกผลิออกงาม
ยินดีกับบัณฑิตพิชิตฝัน
ภาพเธอยิ้มระรื่นชื่นอารมณ์

เธอฝ่าฟันก้าวย่างอย่างเหมาะสม
รับค�ำชมสุขเกษมจิตเปรมปรีดิ์

พ่อกับแม่ปลื้มใจกว่าใครอื่น
กล้วยไม้งอกดอกดวงรวงรุจี

สุขสดชื่นภาพประจักษ์แห่งศักดิ์ศรี
สมฤดีพ่อแม่หวังอย่างตั้งใจ

ท่ามคืนวันล่วงผ่านอาจนานบ้าง บนเส้นทางขาดข่าวคราวหวั่นไหว
เวลาพ้นหนทางที่ห่างไกล
ด้วยห่วงใยคิดถึงลูกรักผูกพัน
เธอมิใช่ลูกผู้ดีมีฐานะ
แต่มิเคยลอยเลื่อนกับเดือนวัน

ทุกจังหวะเดินทางไกลดั่งไร้ขวัญ
ชีวิตจึงไม่ตีบตัน...ฝันเป็นจริง

พลอยปลาบปลื้มยินดีทวีสุข
ฝากถ้อยค�ำย�้ำให้ไออุ่นอิง

สลัดทุกข์ก้าวไปไม่หยุดนิ่ง
ลบทุกสิ่งเจ้าขาดเขินมาเนิ่นนาน

ฟ้าสีฟ้ามาแปลงเป็นแดงส้ม
ดอกไม้แห่งมุทิตาสาธุการ

เพลงหนาวลมซึง้ แต่หลัง...ยังแว่วผ่าน
สะพรั่งบานประดาดอกผลิออกงาม
รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก “ช.ศรีนอก”
อาจารย์ประจ�ำ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สารบัญ
เรื่อง		

หน้า

ค�ำปรารภ
ถ้อยแถลง
บทบรรณาธิการ
ประดาดอกผลิออกงาม

(๓)
(๕)
(๖)
(๑๕)

๑ ภาคภาษาไทย

ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
อุปนายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

00.

๑

การบริหารกิจการคณะสงฆ์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ : วิภาษวิธี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

๑๔

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา : ความส�ำเร็จด้านศาสนศึกษาของคณะสงฆ์
พระเทพเวที (พล อาภากโร) รศ.,ดร., ป.ธ.๙, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร

๒๗

อุดมการณ์ของจิตอาสา
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔๔

อานิสงส์ศีล ๕ : ประชามีสุขอย่างมั่นคงยั่งยืน
พระวิมลมุนี
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕๕

ภาวะผู้น�ำของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๒
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พระมหาอุดร อุตฺตโร, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

00.

ความหมายและคุณค่าในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและวิมุตติมรรค
พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น

๘๓

ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับคุณค่าทางจริยะ
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ)
รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ
อาจารย์ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๙๔

พระพุทธรูปปางนาคปรก วิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐาน
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๐๕

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตอาสา
รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๒๑

ภาวะผู้น�ำตามแนวพระพุทธศาสนา
รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๓๔

ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0
รศ.ดร.สิน งามประโคน
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๔๔
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ความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๕๕
รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้อ�ำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มจร
ดร.ถนัด ไชยพันธ์
นักวิชาการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์ มจร
ความสุขในพระพุทธศาสนา
รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ดร.พัลลภ หารุค�ำจา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน

๑๖๒

ความมั่นคงกับพระพุทธศาสนา
รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค�ำ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

๑๗๗

พุทธการกธรรม : กระบวนการเปลี่ยนผ่านเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ
อาจารย์ประจ�ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

๑๘๘

สุญญตาตามหลักพระพุทธศาสนา
๒๐๑
รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
การศึกษาวิปัสสนาญาณกับการพัฒนาผลงานวิชาการ
๒๑๔
รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี, ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

00.
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พระพุทธเจ้ากับธรรมชาติ
รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค�ำ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

๒๒๙

ภาวะผู้น�ำทางการเมืองในพระพุทธศาสนา
พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.
พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ, ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

๒๓๘

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยความฉลาดทางอารมณ์
สติปัญญาและประสบการณ์ที่สั่งสม
ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

00.

๒๕๑

ฉากทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทยในอนาคต
พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.ดร.
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์
นายปิยวัฒน์ คงทรัพย์, ร.ต.อ.อธิโชค พุทธปิยบูชา
ร.ต.อ. วีระ พีระพลพันธ์, นางสาวลัดดาวัลย์ คงดวงดี
นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์

๒๖๘

มโนทัศน์เรื่องความยุติธรรม
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ผศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๘๙

การพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวพระพุทธศาสนา
พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร
ผศ.ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๐๕

ปฏิจจสมุปบาทสู่วิถีรู้แจ้งสังสารวัฏฏ์นิพพาน
ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

๓๑๕

.indd 20

1/12/2564 20:44:57

(21)

00.

ความขัดแย้ง: หลักสาราณียธรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย
พระครูปริยัติคุณาวุธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

๓๓๐

การท�ำบุญใส่บาตรที่เหมาะสมของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน
พระศรีพัชโรดม, ดร.
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
พระสุธีวชิราภรณ์, ดร.
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

๓๔๖

รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไตรมาสสุดท้าย
อาจารย์อนุชา พละกุล
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๖๔

เสรีภาพ
ดร.ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

๓๗๕

แนวความคิดเรื่องการเมืองและหลักประชาธิปไตยในพระวินัยปิฎก
อาจารย์ปรัชญา บุตรสะอาด, อาจารย์ฉัตรชัย แนวพญา
พระสมพล ยสชาโต, นางสาวทยิดา ผลสมบูรณ์
วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๘๖

ทฤษฎีการบริหารจัดการ : หลักการและแนวคิด
อาจารย์วินัย มีมาก
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย

๔๐๔

หลักสาราณียธรรมกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข
ดร.สุเนตร ธนศิลปพิชิต
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔๑๙
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คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ :
บทบาทว่าด้วยการพัฒนากลไกหนุนเสริมพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
พระมหาประยูร โชติวโร
ผอ.กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒ ภาคภาษาอังกฤษ จ�ำนวน ๒ บทความ

Buddhism and Vegetarianism: Attitude and Practices
Prof.Dr.Phra Dhamvajrabundit (Somjin Sammapanno)
MCU Rector, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

435

Buddhist Mind : The Cause of Diseases and Healing Strategy
Asst.Prof.Dr.Ven.Phramaha Somphong Unyo
International Buddhist Studies College,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

456

๓ ภาคผนวก

คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจิบัตรและสารนิพนธ์
ผู้อุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๔

00.

๔๓๐
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๑ ภาคภาษาไทย

พระพุทธศาสนาและปรัชญา
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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