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มหาจุฬาปณฺฑติ ลกฺขณคาถา
มหาวิทยฺ าลโย โนยํ
อาเจรา คุณสมฺปนฺนา
สิกขฺ ากามชนานฺจ
เต สิกขฺ าปารคู สิสสฺ า
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สิกขฺ ากาโมสฺส วีมสํ ี
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เยจฺฉนฺต,ิ เตส นายโก (๓)
สมุปปฺ นฺเน ภยาทิเก (๔)
สทา อจลสทฺธโิ ก (๕)
ปริจจฺ าคี จ ปายโส (๖)
โลกาน ปริวตฺตนํ (๗)
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มหาจุฬาสุปณฺฑิตา
อายูทวิ รสํยตุ า
สทา สมฺพทุ ธฺ สาสเนติ.
R

ฉบัง ๑๖

มหาจุฬาปณฑิตลักขณคาถา แปล

มหาจุฬาลงกรณ
วิชาการชัน้ สูงแดสงฆ
ทัง้ พระไตรปฎกพุทธองค
เผยแผปฏิบตั วิ ปิ ส สนา
อีกความรหู ลากวิชา
มีใหศกึ ษาครบครัน

คือสถาบันสอน
เรียนจำธำรง
สรางเสริมปญญา
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ครูบาอาจารยทรงธรรม
แลประชาชนทัว่ ไป
ผลิตเหลาบัณฑิตนอยใหญ
สรางสรรคสงั คมดีงาม
เชิญทัศนานิยาม
ประสงคมหาจุฬาของเรา
ลักษณะบัณฑิตมี ๙
เรงฝกเรงฝนดวยใจ
หนึง่ ปฏิปทานาเลือ่ มใส
สองใฝรคู ดิ ศึกษา
สามเปนผนู ำประชา
สีส่ รรพปญหาแกได
หามีศรัทธาแนวใน
หกเสียสละเพื่อสวนรวม
เจ็ดรูเทาทันโลกบวม
แปดมีโลกทัศนกวางไกล
เกาเกงพัฒนาตนให
คุณธรรมจริยธรรมา
ก็ในวันประสาทปริญญา
ขอทานปราศจากโรคภัย
เปย มดวยจตุรพิธพรชัย
วรรณะ สุขะ พละ
เปนยอดพุทธมามกะ
รงุ เรืองเฟอ งชาติศาสนธรรมฯ

สอนศิษยสงฆนนั้
ความคิดกาวไกล
บัณฑิตตามความ ขออยาดูเบา
เพราะธรรมอำไพ
ดานจิต,ปญญา
พุทธศาสนตลอดไป
เปลีย่ นแปลงกำกวม
เพียบพรอมดวยนัย
สำคัญนีห้ นา
อายุยาวไกล
มัน่ ในวจนะ
นายชำนาญ เกิดชอ ป.ธ.๙, พธ.บ. ศศ.ม.
เจาหนาทีต่ ำราวิชาการ
ประพันธฉนั ทบาลีและแปลไทย
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(5)

คำปรารภ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนโยบายทีป่ ฏิบตั ใิ หเปนไปสอดคลองตาม
แนว พ.ร.บ. และตามพันธกิจ ๔ ดาน คือ ผลิตบัณฑิต วิจยั สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
วิชาการแกสงั คม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีภารกิจหลัก คือจัดการศึกษาวิชาการพระ
พุทธศาสนาแกนสิ ติ ในสถาบันและประชาชนทัว่ ไป มีปรัชญาและนโยบายในการผลิตบัณฑิตให
มีลกั ษณะทีพ่ งึ ประสงค ๙ ประการ คือ
๑. มีปฏิปทานาเลือ่ มใส
๒. ใฝรใู ฝคดิ
๓. เปนผนู ำดานจิตใจและปญญา
๔. มีความสามารถในการแกปญ
 หา
๕. มีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา ๖. รจู กั เสียสละเพือ่ สวนรวม
๗. รเู ทาทันความเปลีย่ นแปลงของสังคม ๘. มีโลกทัศนกวางไกล
๙. มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดพฒ
ั นากระบวนการเรียนการสอน เพือ่ สรางความเปนเลิศทาง
วิชาการพระพุทธศาสนา และแลกเปลีย่ นเรียนรกู ระบวนการเรียนการสอนระหวางมหาวิทยาลัย
อืน่ ๆ มีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใหรจู กั ใชเทคโนโลยีและเขาใจระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
นิสติ ระดับปริญญาตรีตอ งศึกษางานรายวิชาในหองเรียน ๔ ป และตองออกไปปฏิบตั ิ
ศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอีก ๑ ป กอนเขารับปริญญา ขอกำหนดนีท้ ำใหเกิดกิจกรรม
บริการพระพุทธศาสนาแกสงั คม เชน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น โครงการสอนศีล
ในโรงเรียน โครงการคายพุทธบุตร นิสติ บางสวนยังไดสนองงานคณะสงฆ เชน สอนศีลธรรม
ในโรงเรียน สอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ออกเผยแผหลักธรรมคำสอนและ
การดำเนินชีวติ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามทองถิน่ และแหลงชุมชนตาง ๆ ผลสืบเนือ่ งจาก
การที่นิสิตออกไปปฏิบัติศาสนกิจ ทำใหนิสิตไดความรูและประสบการณตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั งิ าน และทำงานรวมกับผอู นื่ ไดเปนอยางดี และคณะสงฆกไ็ ดบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพไป
ปฏิบตั หิ นาทีช่ ว ยเหลือกิจการคณะสงฆ สำหรับนิสติ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทีจ่ บการศึกษา
แลว สนับสนุนและเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางมีคณ
ุ ภาพ เปย มดวยวิชาการทางพระพุทธ
ศาสนา
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ในโอกาสทีม่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดพิธปี ระสาทปริญญาในวันอาทิตย
ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยจัดให
มีการสัมมนาทางวิชาการพุทธศาสตรบัณฑิต เรือ่ ง “พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม”
ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนเวทีใหพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตร มหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตมาแลกเปลีย่ นเรียนรปู ระสบการณ และแสดงความ
คิดเห็น ในการสัมมนาครัง้ นีม้ ผี เู ขารวมสัมมนา ๒,๐๐๐ รูป/คน ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดจดั
พิมพหนังสือสารนิพนธพทุ ธศาสตรบัณฑิต เพือ่ เปนเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เนือ้ หา
ประกอบดวย ๒ สวน คือ ภาควิชาการ มี ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา
ตอนที่ ๒ พระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร และภาค
ประสบการณการปฏิบตั ศิ าสนกิจอันเปนขอเขียนเลาประสบการณการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระ
พุทธศาสตรบัณฑิตทีแ่ ตละรูปไดออกไปเผยแผพระพุทธศาสนาในทองถิน่ ตาง ๆ
ในนามมหาวิทยาลัย 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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุม
พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในระหวางวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เนือ้ หาในเลมแบงออกเปน ๒ ภาค คือ
(๑) ภาควิชาการ ตอนที่ ๑ วาดวยเนือ้ หาพระพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน ๑๖ เรือ่ ง
ตอนที่ ๒ วาดวยเนือ้ หาพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร จำนวน
๑๕ เรือ่ ง และมีภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ เรือ่ ง ซึง่ ทัง้ ๒ ตอนดังกลาวนัน้ เปนบทความทางวิชาการ
ของคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และผทู รงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย และ (๒) ภาคประสบการณ
การปฏิบตั ศิ าสนกิจ จำนวน ๒ เรือ่ ง ซึง่ เปนเอกสารบันทึกประสบการณการทำงานของพุทธศาสตร
บัณฑิต ซึง่ ออกไปปฏิบตั ศิ าสนกิจในสถานทีต่ า ง ๆ
ในนามของคณะกรรมการฝายจัดทำหนังสือสูจบิ ตั รและสารนิพนธ ขอขอบคุณและขอ
อนุโมทนาขอบคุณคณาจารย เจาหนาที่ และผทู รงคุณวุฒขิ องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยทีไ่ ดสง บทความมารวมตีพมิ พเผยแพรในครัง้ นี้ พรอมกันนี้ ก็ตอ งขออภัยตอคณาจารย
ที่เปนเจาของบทความที่คณะกรรมการฯ ไมสามารถนำบทความที่สงมาลงตีพิมพไดทั้งหมด
เนือ่ งจากมีขอ จำกัดดานเวลาและจำนวนหนาการพิมพ จะไดนำบทความดังกลาวไปจัดพิมพใน
โอกาสตอไป พรอมกันนีก้ ต็ อ งขอขอบคุณและขออนุโมทนาขอบคุณตอทุกทานทีไ่ ดอทุ ศิ กำลังกาย
และกำลังสติปญ
 ญารวมกันทำจัดหนังสือดังกลาวใหสำเร็จลงดวยความเรียบรอยเปนอยางดี

(พระศรีคมั ภีรญาณ)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
ประธานคณะกรรมการฝายจัดทำหนังสือสูจบิ ตั รและสารนิพนธ

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต
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(แทรกภาพ)

พุทธศาสตรบัณฑิตอันพึงประสงค

(9)

สารบัญ
เรือ่ ง
มหาจุฬาปณฺฑติ ลกฺขณคาถา
คำปรารภ
ถอยแถลง

หนา
(๓)
(๕)
(๗)

ภาควิชาการ/ภาษาไทย
ตอนที่ ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา
พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัม : ความเหมือนทีแ่ ตกตาง
โดย พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต), ศ.ดร. อธิการบดี
พุทธวิธแี กปญ
 หาความขัดแยงโดยกรอบแหงอธิกรณสมถะ ๗ :
ศึกษาแนวการประยุกตใชสมั มุขาวินยั เยภุยยสิกาวินยั และติณวัตถารกะ
โดย พระศรีคมั ภีรญาณ (สมจินต สมฺมาปฺโญ), รศ.ดร.
อียปิ ต ของขวัญจากแมน้ำไนล
โดย พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช, ป.ธ.๙) และ
พระวิสทุ ธิภทั รธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํส,ี Ph.D.)
ประเพณีใหทานไฟ
โดย พระมหาปรีดา ขนฺตโิ สภโณ
วิธแี กปญ
 หาความขัดแยงในสังคมไทย ดวยการสมานฉันทแนวพุทธ
โดย ศ.พิเศษ อดิศกั ดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต
พุทธจริยธรรมกับการพัฒนานักพัฒนาสังคม
โดย ศ.ดร.จำนงค อดิวฒ
ั นสิทธิ์
ตีละฉิน่ : ชีแหงเมืองสกาย ประเทศสหภาพเมียนมาร
โดย รศ.สมบูรณ บุญฤทธิ,์ บุญหนา จิมานัง และไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
สรีรสัททศาสตรคมั ภีรไ วยากรณโบราณ
โดย รศ.จิรภัทร แกวกู

๑

๑๗

๓๓
๖๕
๗๗
๘๗
๙๗
๑๑๗
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การพัฒนาการศึกษาคณะสงฆไทย
โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู
ความจริงในความเชือ่
โดย ผศ.ดร.โสวิทย บำรุงภักดิ์
ภาพแหงความรงุ เรือง เมืองโบราณและพุทธสถานในคัมภีร
โดย ผศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมติ ร
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย
โดย ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
การรสู ารสนเทศ เพือ่ มาตรฐานการเรียนรอู ยางมีประสิทธิภาพ
โดย ผศ.วรวิทย นิเทศศิลป
การบวช : บุญยิง่ ใหญของชาวพุทธ
โดย ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร
การใชภาษาอินเดียในสยามประเทศ
โดย อาจารยรงั ษี สุทนต

๑๓๓
๑๕๑
๑๖๗
๑๘๕
๑๙๓
๑๙๙
๒๑๕

ตอนที่ ๒ พระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
การพัฒนาพระบัณฑิตอาสา: กระบวนการเรียนรู
โดย พระครูพพิ ธิ สุตาทร (บุญชวย สิรนิ ธฺ โร, Ph.D.)
องคกรธุรกิจและการจัดการ (Business Organization and Management)
โดย พระครูปรุ มิ านุรกั ษ (ประสิทธิ์ ธุรสิทโฺ ธ), ผศ.ดร.
คานิยมทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพราะสังคมเปลีย่ นไป
โดย พระครูปริยตั กิ ติ ติธำรง (ทองขาว กิตตฺ ธิ โร), ผศ.ดร.
พุทธศาสตรบัณฑิตอันพึงประสงค
โดย พระครูสริ ริ ตั นานุวตั ร (ทวี ฐานวโร), ผศ.ดร.
แนวคิดทางการเมืองการปกครองตามแนวพระไตรปฎก
โดย พระครูโสภณปริยตั สิ ธุ ี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม), ผศ.

๒๓๓
๒๔๗
๒๕๙
๒๘๕
๒๙๕

พุทธศาสตรบัณฑิตอันพึงประสงค
คุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม ทีส่ ำเร็จการศึกษาตัง้ แตป ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙
โดย พระมหาณรงค กนฺตสีโล, ผศ.ดร.
ลำนำไตรสรณคมน
โดย ผศ.ประพันธ กุลวินจิ ฉัย
วรรณคดีกวีพทุ ธธรรม
โดย ผศ.ปฐมพงศ ทินบรรเจิดฤทธิ์
จิตวิทยาคืออะไร
โดย ผศ.ดร.สิรวิ ฒ
ั น ศรีเครือดง
ทัศนคติทมี่ ตี อ ครอบครัวและการไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัวของพระนิสติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
โดย ผศ.พูนทรัพย เกตุวรี ะพงศ
ผลกระทบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคมในปจจุบนั
โดย ผศ.ดิเรก นนุ กล่ำ
การเขียนเชิงสรางสรรค
โดย ผศ.สมชัย ศรีนอก
วรรณคดีประชาชน
โดย อาจารยอดุลย คนแรง
ความแตกตางของแนวความคิดในการออกแบบพุทธสถาปตยกรรมในสมัยปจจุบนั
โดย นายบุณยกร วชิระเธียรชัย
๑๐ ป ประกันคุณภาพการศึกษา มหาจุฬาฯ กาวหนาหรือถอยหลัง
โดย นายสนธิญาณ รักษาภักดี
ภาควิชาการ/ภาษาอังกฤษ
Buddhist Ethics and Education
Assoc.Prof.Dr.PhraSudhivorayan

(11)

๓๑๓
๓๒๙
๓๔๑
๓๕๙

๓๗๑
๓๙๓
๔๐๓
๔๑๙
๔๓๕
๔๕๕
๔๘๗
๔๘๙

(12)

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

The Role of Sung-Sermon Pactitioner Monks
in the Northeast of Thailand
Asst.Prof.Dr. Dipti Mahanta

๔๙๗

ภาคประสบการณการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
บทบาทพระสงฆในการแกปญ
 หาความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบนั
โดย พระเฉลิม ธมฺมรโส พระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๕๔
วิทยาเขตนครราชสีมา
บทบาทพระสงฆในการแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมปจจุบนั
โดย พระมาส อิสสฺ รธมฺโม พระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๕๔
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค

๕๐๗

ภาคผนวก
โครงการสัมมนาทางวิชาการพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำป ๒๕๕๒
กำหนดการพิธปี ระสาทปริญญา
คำกลาวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
สถิตจิ ำนวนหนวยอบรมโครงการ ตัง้ แตป ๒๕๓๓-๒๕๕๑
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ น
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ น
ตารางแสดงสถิตงิ บประมาณฯ
ผลทีไ่ ดรบั จากการดำเนินตามโครงการ
สถิตกิ ารจัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ น
ปพทุ ธศักราช ๒๕๒๓-๒๕๕๑
บัญชีจำนวนนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๕๔
สรุปการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๕๔ ทัง้ ๔ ภาค
คณะกรรมการฝายจัดสัมมนาทางวิชาการ
คณะกรรมการฝายจัดทำสูจบิ ตั รและสารนิพนธ

๕๖๙
๕๗๑
๕๗๓
๕๗๗
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๔
๕๘๖

๕๐๙

๕๔๓

๕๙๑
๕๙๒
๕๙๔
๖๐๖
๖๐๗

พุทธศาสตรบัณฑิตอันพึงประสงค

ภาควิชาการ/ภาษาไทย
ตอนที่ ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา
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(วาง)

