


พระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง
สถาปนามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัข้ึน โดยให้ย้ายการสอนพระปริยัตธิรรมจาก
ศาลาบอกพระปรยิตัธิรรมภายในวดัพระศรรัีตนศาสดารามไปตัง้ท่ีวดัมหาธาตุ เพ่ือ
เป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐

“ชื่อมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นช่ือท่ีมีอยู่ในประกาศรัชกาลท่ี ๕ ซึ่งมีผลเป็น
กฎหมาย ถ้าใช้ชื่อนี้ได้ อาจทำาให้สำานักเรามีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย การให้
ปริญญาจะเป็นการสมบูรณ์และทางบ้านเมืองก็จะต้องรับรองฐานะของมหาวิทยาลัยนี้
เท่าเทียมมหาวิทยาลัยของบ้านเมืองเอง”

มาตรา ๑ มหาธาตวุทิยาลัยนีใ้หต้ัง้ขึน้โดยราชูปถมัภกบำารงุพระบรมพทุธศาสนาเปน็ที่
สั่งสอนพระบาลีคัมภีร์พระไตรปิฎก พุทธพจนภาษิต แก่ภิกษุสามเณร ฝ่ายคณะมหา
นิกายและคฤหัสถ์ตามแต่มีความศรัทธาจะศึกษาสืบเสาะข้อวัตรปฏิบัติพุทธภาษิตซึ่ง
จะได้เป็นคณาจารย์สืบไป”

สมเด็จพระปิยมหาราช 



ปฐมเหตุแห่งการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีต
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระเดช
พระคุณได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการส่งเสริมศึกษาแก่คณะสงฆ์และ
เยาวชนเป็นอย่างมาก 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้น พระเดชพระคุณได้แสดงเจตจำานงอย่างชัดเจนในการ
จดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาแก่คณะสงฆข์ึน้ ณ วดัไรข่งิ พระอารามหลวง ดว้ยเลง็เหน็
ว่าวัดไร่ขิงนั้นมีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน อุปถัมภ์การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแก่คณะสงฆ์ได้

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่บน
พื้นที่ธรณีสงฆ์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ณ อาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ ที่ วข.๔๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงนามโดยพระราชวิริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์



 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย เปน็สถาบนัการศกึษาระดับอดุมศึกษาแหง่คณะสงฆไ์ทย สถาปนา
ขึ้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นสถานศึกษา
วิชาการชั้นสูง โดยมีปรัชญาว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” 
มุ่งส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และเป็นทิศทางให้คณาจารย์ นักวิจัย บัณฑิต 
และนิสิต ได้ผลิตองค์ความรู้ที่สำาคัญบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ได้กำาหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ MCU Bud-
dhabanya Congress I ในหัวข้อ “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยังยืน” เปิดรับผลงานวิชาการใน ๓ กลุ่ม 
คือ กลุ่มผลงานด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม “พุทธศาสตร์ : การวิจัยเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในยุค 
Thailand ๔.๐” กลุ่มผลงานด้านสังคมศษสตร์และมนุษย์ศาสตร์ “พุทธนวัตกรรม : การบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคม
ที่เข็มแข็งและยั่งยืน” และกลุ่มผลงานด้านสหวิทยาการศึกษา “พุทธปัญญา : องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยใน
ศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และเครือข่ายสถาบันการศึกษา ได้มี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมต่อไป
  ในนามวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ขอแสดงนำาใจอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดงานครั้งนี้ให้สำาเร็จด้วยดี ขออำานาจบารมีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ อันมีพุทธานุภาพบารมีธรรม
แห่งองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นเบื้องต้น ได้เป็นร่มโพธิ์ใหญ่ให้เกิดเป็นศรีเป็นมงคลแก่ทุกท่าน ได้ประสบสุขสวัสดิ์ตามวิถี
แห่งพระพุทธศาสนา จึงขออนุโมทนาชื่นชมมา ณ โอกาสนี้

พระเทพศาสนาภิบาล
ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑  
MCU Buddhabanya Congress I
เรื่อง “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่ง
การพัฒนาที่ยังยืน” 

“สารัตถาน  งานวิจัย  ใคร่พินิจ

เอกสิทธิ์  วิชาการ  ผลงานเขียน

มาตรฐาน  ตรวจผ่านเกณฑ์  เป็นบทเรียน

คือแสงเทียน  ส่องสว่าง  ทางปัญญา”

สัมโมทนียกถา
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คำ�อนุโมทน� ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยสงฆ์พุทธปัญญ�ศรีทว�รวดี

จ�กมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัยสู่วิทย�ลัยสงฆ์พุทธปัญญ�ศรีทว�รวดี

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 

- วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวด ี

ง�นประชุมวิช�ก�รระดับช�ติครั้งที่ ๑ 

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ 

- กำาหนดการนำาเสนอผลงานทางวิชาการ 

- บัญชีรายชื่อนำาเสนอผลงานทางวิชาการ 

ผลง�นที่ได้รับก�รคัดเลือก Oral Presentation , Present Poster 

- บทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม 

- บทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร ์

- บทความวิชาการด้านสหวิทยาการศึกษา 

ภ�คผนวก 

คำาสั่งแต่งตั้งคณะบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ 

คำาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Review)

เรื่อง หน้า

คำาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง

บทความวิชาการ (Peer Review)

สารบัญ



จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สู่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ส่วนที่ ๑

PB 1การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ (MCU BUDDHABANYA CONGRESS I ) พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) คือสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูง
ในรูปแบบมหาวิทยาลัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนด้านพุทธ
ศาสตรเ์ปน็สาขาแรก แล้วต่อมาได้ขยายการเรียนการสอนไปยงัสาขาวชิาอืน่ๆ คลา้ยกับรปูแบบ
การก่อตั้ง มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ 
ที่เริ่มต้นจากสาขาด้านศาสนาแล้วขยายไปยังสาขาอื่นอีกมายมาย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือกำาเนิดจาก “มหาธาตุวิทยาลัย” [๒] ที่พระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหส้ถาปนาข้ึนภายในวดัมหาธาตฯุ 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยเริ่มทำาการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ต่อมาได้พระราชทานนามใหม่ว่า 
“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เม่ือคราวทรงสถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยในปี 
พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยทรงต้ังพระทยัจะให้เป็นสถาบันการศกึษาช้ันสงูของพระสงฆ[์๓][๔] การดำาเนนิ
งานของวิทยาลัยได้เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 

2 3การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ (MCU BUDDHABANYA CONGRESS I ) พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน



และมีการดำาเนินงานมาตามลำาดับจนได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามความ
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐[๕] อธิการบดีรูปปัจจุบัน คือพระราชปริยัติกวี 
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)[๖],ศาสตราจารย์,ดร.

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมการศึกษา
ดา้นพระพทุธศาสนาทีส่ำาคญัแหง่หนึง่ของโลก[๗] และเปน็มหาวทิยาลัยศนูยก์ลางการศกึษาดา้นพทุธศาสตร์ทีส่ำาคัญของ
คณะสงฆ์ไทย มีการจัดตั้งวิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์, ศูนย์วิทยบริการและห้องเรียน กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนใน ๔ คณะ ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตจนถึงปริญญาพุทธศาสตรดุษฏี
บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น ๓๓ สาขาวิชา[๘] นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อดำาเนินการวิจัยในด้านพุทธศาสตร์ประยุกต์ด้วย[๙]

 นิสิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในอดีต ได้รับพระกรุณาให้เข้ารับประทาน
ปรญิญาบตัรจากพระหตัถข์องสมเดจ็พระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานกิาย ในปจัจุบนัสมเดจ็พระอรยิวง
ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ทรงมีพระเมตตาธิคุณเป็นองค์ประธานในการประสาทปริญญาบัตรแก่
บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ศษิยเ์กา่หลายทา่น เมือ่จบจากสถาบนัแหง่นีไ้ด้รับการตอบรับใหเ้ขา้ศกึษาต่อในสถาบนัการศกึษาชัน้นำาของโลก
หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัยฮ่องกง, มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ประเทศจีน, มหาวิทยา
ลัยอ๊อกฟอร์ด, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, มหาวิทยาลัยลอนดอน, มหาวิทยาลัยเซ็นปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ฯลฯ

ลำาดับเหตุการณ์ของมหาวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๔๓๒ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯสถาปนาและพระราชทานนามสถาบนั มหาธาตวุทิยาลยั ขึน้ภายในวดัมหาธาตฯุ เพ่ือให้เปน็สถานทีบ่อกพระ
ปริยัติธรรม และเป็นท่ีเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ซึ่งจากเดิมเคยใช้พื้นท่ีบริเวณเก๋งจีนหน้าวัด
พระศรีรัตนศาสนาดาราม
 พ.ศ. ๒๔๓๕ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๔๓๕ รัชกาลที่ ๕ ทรงมีลายพระหัตถเลขาถึงพระยาภาสกรวงษ์ เสนาบดี
กระทรวงธรรมการ ปรารภถึงการที่ทรงจะเปลี่ยนชื่อ มหาธาตุราชวิทยาลัย เป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๔๓๙ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามใหม่ว่า 
“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” พร้อมสถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยทรงตั้ง
พระทัยจะให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของพระสงฆ์
 พ.ศ. ๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) ประชุมพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย ๕๗ รูป เพื่อประกาศให้
มีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๙๐ พร้อมทั้ง
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภามหาวิทยาลัย คณะแรก [๑๐ มกราคม ๒๔๙๐]
 พ.ศ. ๒๔๙๐ วนัที ่๓๐ มกราคม ๒๔๙๐ ประชมุสภามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัครง้แรก เพือ่เลือกตัง้อธกิารบด ี
เลขาธิการและคณบดี รวมทั้งตั้งกรรมาธิการแผนกต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๔๙๐ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ ประกอบพิธีเปิดเรียนในชั้นอบรมพื้นความรู้ใหม่แก่พระนิสิตรุ่นแรกของมหา
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๔๙๐ เปิดบริการมหาจุฬาบรรณาคาร
 พ.ศ. ๒๔๙๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๒ เปิดดำาเนินการโรงเรียนแผนกบาลีมัธยมศึกษา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๔๙๒ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๒ เปิดดำาเนินการศึกษาแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรม
 พ.ศ. ๒๔๙๓ จัดตั้งคณะพุทธศาสตร์ แต่เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๔
 พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผู้สำาเร็จพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นแรก ๖ รูป
 พ.ศ. ๒๔๙๘ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓ ชั้น เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๔๙๘[๓๘]
 พ.ศ. ๒๔๙๙ เมื่อ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๙ จัดตั้งสำานักธรรมวิจัย เพื่อสนองงานเผยแผ่และกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๕๐๐ ประกาศใชห้ลกัสตูรระบบทวภิาคหรอืชเีมสเตอรแ์ละระบบหนว่ยกติเปน็แหง่แรกของประเทศไทย
 พ.ศ. ๒๕๐๑ กำาเนดิโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทติยแ์หง่แรกในประเทศไทย ทีม่หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั และ
ขยายสาขาออกไปทั้งประเทศและต่างประเทศในช่วงต่อมา (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๐๑)
 พ.ศ. ๒๕๐๓ คณะศรัทธานำาโดยนายสำาราญ กัลยาณรุจ นายปรีดา รามอินทรา และคณะ ได้มอบถวายที่ดินที่
บ้านบางปลากด ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก จำานวน ๑๕๖ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา ให้แก่มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยในชั้นแรกโอนฝากไว้กับวัดมหาธาตุ (๓ มิถุนายน ๒๕๐๓)
 พ.ศ. ๒๕๐๔ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๔ เปิดคณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นคณะที่ ๒
 พ.ศ. ๒๕๐๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เปิดประชุมครั้งแรกเพื่อดำาเนินการสร้างพระไตรปิฎกบาลี มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน ฯ เป็นประธาน ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ 
เปิดแผนกอบรมครูศาสนศึกษาขึ้น เป็นหลักสูตรวิชาสามัญชั้น ป.กศ. และเพิ่มบาลีธรรมและยกฐานะขึ้นเป็น ป.กศ.สูง 
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูศาสนศึกษา และได้ยุบไปรวมกับคณะครุศาสตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐
 พ.ศ. ๒๕๐๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์จำานวน ๗๐,๐๐๐ บาท สมเด็จพระบรมราชินีนาถ บริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์จำานวน ๗๐,๐๐๐ บาท สมเด็จ
พระศรีนครนิทราบรมราชชนน ีทรงบรจิาคจำานวน ๗๐,๐๐๐ บาท เพือ่สมทบทนุการจดัสรา้งพระไตรปฎิกบาลี มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๕๐๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๖ เปิดการศึกษาคณะเอเซียอาคเนย์ ต่อมาปี ๒๕๐๗ ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ จนกระทั่งปีการศึกษา ๒๕๒๙ ได้แยกออกเป็น ๒ คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ และ
คณะสังคมศาสตร์
 พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๐๗ จัดตั้งมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปรากฏเป็นหลักฐานดัง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๕๐ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๘ หน้า ๑๖๙๕ [๓๙]
 พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ นางบุญรอด ไพสิษฎิ์ บริจาคที่ดินจำานวน ๗ ไร่ ๒ งาน ๓๒ 
ตารางวา ตรงบริเวณปากตรอกจรเข้ ต.บางนาเกร็ง จ.สมุทรปราการ แก่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๕๑๑ ก่อตั้งอภิธรรมโชติกวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ฯ (ย้ายมาจากวัดระฆังโฆสิตาราม)
 พ.ศ. ๒๕๑๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ยกฐานะแผนกอบรมครูศาสนศึกษา เป็นวิทยาลัยครูศาสนศึกษา 
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(ป.กศ.สูง)
 พ.ศ. ๒๕๑๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคม มีประกาศคำาสั่งเรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ให้มหาจุฬา ฯ เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์
 พ.ศ. ๒๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๕๑๓ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย มีพื้นฐาน
มาจาก “วทิยาลยัสงฆภ์าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื” [จดัตัง้มลูนธิวิทิยาลยัสงฆภ์าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เป็นนติบุิคคล ราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๙ ตอนที่ ๑๐๖ ง หน้า ๑๘๑๖ ประกาศเมื่อ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕]
 พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔ ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ แต่ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช [จัดตั้ง “มูลนิธิวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ” เป็นนิติบุคคล 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๓ ตอนที่ ๑๔๘ ง หน้า ๓๖๐๒ ประกาศเมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙]
 พ.ศ. ๒๕๑๗ เมือ่วนัที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ตกลงซือ้ทีด่นิในามมลูนธิ ิมจร. สรา้งมหาจฬุาอาศรมท่ี อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา
 พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ วางศิลาฤกษ์สร้างหอประชุมศูนย์พัฒนาศาสนา มหาจุฬา
มหาลงกรณราชวิทยาลัยแคมป์สน ส่วนเจดีย์อิสรภาพนั้นวางศิลาฤกษ์เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
 พ.ศ. ๒๕๒๒ เมือ่วันที ่๕ สงิหาคม ๒๕๒๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี ไดเ้สดจ็มาเป็นองค์
ประธานงานอนุสรณ์ครบรอบปีที่ ๓๒ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๕๒๒ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ จัดงานและก่อต้ังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เน่ืองในโอกาสท่ี มจร.ครบ
รอบ ๙๐ ปี
 พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ตั้งสถาบันวิปัสสนาธุระ
 พ.ศ. ๒๕๒๕ มกีารจดัตัง้มลูนิธิเพือ่รอ้งรับการบรหิารโรงเรยีนพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่องให้อำานาจจัดตั้ง “มูลนิธิโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นนิติบุคคล 
ปรากฏตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘ ประกาศเมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕[๔๒]
 พ.ศ. ๒๕๒๖ แยกคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นคณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์
 พ.ศ. ๒๕๒๖ ประกาศใช้หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
 พ.ศ. ๒๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๗ ประกาศใช้พระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการ
พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗
 พ.ศ. ๒๕๒๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
 พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกาศจัดตั้งโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 พ.ศ. ๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
 พ.ศ. ๒๕๓๐ ตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เดิมทีมีการเปิดวิทยาลัยครูศาสนศึกษา 
มจร. มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗
 พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
 พ.ศ. ๒๕๓๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท)
 พ.ศ. ๒๕๓๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 พ.ศ. ๒๕๓๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ จัดงานมหาจุฬา ฯ ในรอบ ศตวรรษ (๑๐๐ ปี)
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 พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
 พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระสุเมธาธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัย นำาคณะผู้บริหารและ
กรรมการชำาระพระไตรปิฎก จำานวน ๑๕ ท่าน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวาย
พระไตรปิฎก จำานวน ๙ ชุด และอรรถกถาฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำานวน ๙ ชุด
 พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนินมาเป็นองค์ประธานงานสัปดาห์สมโภชพระไตรปิฏก ฯ ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา ฯ
 พ.ศ. ๒๕๓๕ เมือ่วนัที ่๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ยกฐานะสถาบนับาฬพีทุธโฆส เปฯ็มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย 
เป็นวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
 พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม (พระราชพิพัฒนน์โกศล) สร้างอาคารมหาจุฬา ฯ แห่งท่ี ๒ ท่ีวัด
ศรีสุดาราม กทม.
 พ.ศ. ๒๕๓๗ เมือ่วนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๓๗ จัดแสดงมทุติาสักการะพระธรรมปฎิก (ป.อ.ปยตฺุโต) เนือ่งในโอกาส
ที่องค์การ UNESCO ถวายรางวัล “การศึกษาเพื่อสันติภาพ”
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มีการประกาศใช้หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๘
 พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมา เสด็จ
พระราชดำาเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดาราม
 พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จำานวน ๑๔ รูป ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร เพื่อถวายพระไตรปิฏกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำานวน ๓ เล่ม
 พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ วุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ที่
แก้ไขโดยกรรมาธิการร่วม
 พ.ศ. ๒๕๔๐ เมือ่วนัที ่๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงลงพระปรมาภไิธย พระราช
บัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
 พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก
 พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จ
เป็นองค์ประธานทรงเปิดงานอนุสารณ์ครบ ๕๐ ปี อุดมศึกษา มจร.
 พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จัดงานครบ ๕๐ ปี อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ นายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสรได้ถวาย
ที่ดินจำานวน ๘๔ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา ที่ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก่มหาวิทยาลัย รวม
กับที่ดินที่มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการจัดซื้อเพิ่มเติม ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๒๓ ไร่   หลังจากนั้น ในวันที่ ๙ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทูลเกล้าถวายโฉนดที่ดินทั้ง ๒ แปลง เพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสดจ็พระราชดำาเนินประกอบพธิวีางศลิาฤกษโ์ครงการก่อสรา้งมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ณ ตำาบลลำาไทร 
อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสำานักงานอธิการบดี จนกระทั่ง ในวันที่ ๑ ตุลาคม 
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พุทธศักราช ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยได้ย้ายที่ทำาการจากวัดมหาธาตุและ วัดศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร มายังที่ทำาการ
แห่งใหม่ ณ กิโลเมตรที่ ๕๕ ถนนพหลโยธิน  ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในที่สุด วันที่ ๓ 
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบ
พิธีเปิดป้ายหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา และเปิดป้ายมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ
 พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ตามที่ปรากฏในข้อกำาหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พุทธศักราช ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
๑๒๒ ตอนที่ ๔๔ ง ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ หน้า ๖๐ [๔๓]
 พ.ศ. ๒๕๕๒ การรับวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ (Buddhist College of Singapore) เข้าเป็น
สถาบันสมทบ ตามหลักฐานที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ พิเศษ ๖๑ ง ประกาศเมื่อ ๒๔ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๑๐๖[๔๔]
 พ.ศ. ๒๕๕๒ เปลี่ยนชื่อสถาบันสมทบ Kandy Buddhist Institute for Advanced Studies (KBI) ประเทศ
ศรีลังกา เป็น Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA) ประเทศศรีลังกา ตามหลักฐานที่ปรากฏในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ พิเศษ ๖๑ ง ประกาศเมื่อ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๑๐๗
 พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จ.นครปฐม
 พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
 พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์[๕๘]
 พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
 พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดงานครบรอบ ๑๓๐ ปีการสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่าง ๑๓-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
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ปฐมเหตปุณิธานเดมิพระเดชพระคณุพระอบุาลคีณุปูมาจารย ์(ปญัญา  อนิทฺปญญฺมหาเถร) อดตี
ทีป่รกึษาเจา้คณะภาค ๑๔ อดตีเจา้อาวาสวดัไรข่งิ พระอารามหลวง พระเดชพระคุณไดต้ระหนกั
ถงึความสำาคญัของการสง่เสรมิศกึษาแกค่ณะสงฆแ์ละเยาวชนเปน็อยา่งมาก ในการจัดการศึกษา
ของคณะสงฆ์นั้นพระเดชพระคุณได้รับภาระสำาคัญในการให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนท้ังในส่วน
แผนกธรรม แผนกบาลี และมหาวิทยาลัยสงฆ์อย่างที่เห็นประจักษ์โดยทั่วไป โดยในส่วนของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์นั้น พระเดชพระคุณได้แสดงเจตจำานงอย่างชัดเจนในการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาแก่คณะสงฆ์ขึ้น ณ วัดไร่ขิง ด้วยเล็งเห็นว่าวัดไร่ขิงนั้น มีความพร้อมและมีศักยภาพ
ท่ีจะการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่คณะสงฆ์ได้ หลังจากพระเดชพระคุณได้ถึงมรณภาพ
ลงเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ต่อมาพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัด
ไร่ขิง เจ้าคณะอำาเภอพุทธมณฑล และพระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พรหฺมรำสี) รองอธิการบดี

พัฒนาการของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
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ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำาเนินการสืบสานปณิธานต่อจากพระเดชพระคุณพระอุบา
ลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา  อินฺทปญฺญมหาเถร) โดยได้ดำาเนินการจัดตั้งเป็นหน่วยวิทยบริการ ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขึ้น ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม หน่วยวิทยบริการได้รับ
การพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศกึษาระดับอดุมศกึษาและนโยบายมหาวทิยาลยั จวบจน
ไดร้บัการอนมุตัจิดัตัง้เปน็วทิยาลยั สงักดัมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ในชือ่ “วทิยาลัยสงฆพ์ทุธปัญญาศรี
ทวารวดี” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๘๙ ง หน้า ๒๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดย
มีฐานะเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำากับของรัฐ ดำาเนินการเพื่อจัดการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
บรูณาการกบัศาสตรส์มยัใหม่ พฒันาจติใจและสงัคม นบัเปน็การสง่เสรมิการศกึษาสำาหรบับรรพชติและคฤหสัถไ์ดส้ำาเรจ็
ตามปณิธานของพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา  อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ 
อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อีกทั้งได้รับการสนับสนุนและอุปถัมภ์ด้วยดีจากคณะสงฆ์และประชาชนทั่วไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง ทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา โดยมีพัฒนาการตามลำาดับ ดังนี้

 พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับอนุมัติเปิดการศึกษาเป็นหน่วยวิทยบริการ  

 พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เจ้าคณะอำาเภอพุทธมณฑล (๒๕๕๘ เป็น พระเทพ
ศาสนาภิบาล) โดยความเห็นชอบของพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์(เอื้อน  หาสธมฺโม) เจ้าคณะภาค ๑๔ (๒๕๕๓ 
เป็น พระพรหมดิลก) และการสนับสนุนของเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ได้ดำาเนินการขอ
เปิดการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อ
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติอนุมัติเปิดเป็นหน่วยวิทยบริการ ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และได้มีคำาสั่งแต่งตั้ง
ให้ พระวิสุทธิภัทรธาดา(ประสิทธิ์  พฺรหฺมรำสี) (๒๕๕๖ เป็น พระราชวรเมธี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และแต่งตั้งให้ ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม(๒๕๕๘ 
เป็น รองศาสตราจารย์) ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการ

 พ.ศ.๒๕๕๕ ผ่านการตรวจประเมินนอกที่ตั้ง และบรรจุในแผนพัฒนาเพื่อยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์
 - สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ) โดยมีรศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก เป็นประธานกรรมการได้เข้า
ตรวจประเมินคุรภาพการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ณ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง เมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 - หลงัจากไดท้ราบผลการผา่นการตรวจประเมนินอกทีต้ั่งจากสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา(สกอ)แลว้ 
คณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการร่วมกับคณะสงฆ์ภาค ๑๔ จึงได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาหน่วยวิทยบริการเพื่อยก
ฐานะขึน้เป็นวทิยาลยัสงฆแ์ละเสนอต่อมหาวทิยาลยั โดยคณะกรรมการกำากบัดแูลนโยบายและแผนพฒันามหาวทิยาลยั
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ในคราวประชมุครัง้ที ่๒/๒๕๕๕ เมือ่วนัศกุรท์ี ่๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๕ ไดม้มีตอินมุตัโิครงการจดั
ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม บรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕-
๒๕๕๙)  
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     พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับอนุมัติให้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี” 

 - สภามหาวิทยาลยั ในความประชมุครัง้ที ่๖/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๘ ได้มมีติอนมุติัใหจ้ดัตัง้วทิยาลยั
สงฆ์โดยยกฐานะหน่วยวิทยบริการ(คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดไร่ขิง 
พระอารามหลวง ตำาบลไร่ขิง อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขึ้นเป็น “วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี” และได้
มขีอ้กำาหนดมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เร่ือง การจัดต้ังวทิยาลัยสงฆพุ์ทธปัญญาศรีทวารวด ีพทุธศักราช 
๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๘๙ ง หน้า ๒๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  และสภา
มหาวิทยาลัย ได้มีคำาสั่งแต่งตั้งให้พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่
ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานที่ปรึกษา และแต่งตั้งให้พระราชวรเมธี(ประสิทธิ์ พฺรหมฺรำสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำารงตำาแหน่งเป็นรักษาการผู้อำานวยการ และเป็นประธานคณะกรรมการ
ประจำาวิทยาลัย 

 และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัย ได้มีคำาสั่งแต่งตั้งให้พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)   รองเจ้า
คณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี และแต่งตั้งให้พระราชวรเมธี(ประสิทธิ์ พฺรหมฺรำสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการประจำาวิทยาลัย ตั้งแต่นั้นมา
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ได้ดำาเนินการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและนโยบายมหาวทิยาลยั โดยในดา้นการจดัการศกึษาไดม้กีารพฒันามาตามลำาดบั 
ดังนี้ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.) สาขา
วิชาการจัดการเชิงพุทธ และระดับปริญญาโท ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
(เป็นการจัดการศึกษาร่วมกับคณะสังคมศาสตร์) 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการ
คณะสงฆ์(ป.บส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) สาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์
  ปกีารศกึษา ๒๕๕๗ ไดร้บัอนมุตัใิหเ้ปดิสอนระดับประกาศนยีบตัร ในหลักสูตรประกาศนยีบัตรการสอนศลีธรรม
ในโรงเรียน(ป.สศ.) 
 ปีการศกึษา ๒๕๕๙ ไดร้บัอนมุติัใหส้อนระดบัระดบัปรญิญาตรี ในหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ(พธ.บ) สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับระดับปริญญาโท ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม) 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ปีการศกึษา ๒๕๖๑ ไดร้บัอนมุติัใหเ้ปดิสอนระดบัประกาศนยีบัตร ในหลกัสตูรประกาศนยีบัตรพระพทุธศาสนา
(ป.พศ.) และระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 วทิยาลยัสงฆพ์ทุธปญัญาศรทีวารวด ีไดด้ำาเนนิการจดัการศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพเปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาระดบัอดุมศกึษาและนโยบายมหาวทิยาลยั ได้ผลติบณัฑติ มหาบณัฑติสูส่งัคม รวมถงึสนองงานคณะสงฆื กิจการ
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พระพุทธศาสนาเป็นจำานวนมาก โดยมีสถิติผู้สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ - 
๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้   

ที่ หลักสูตร/ส�ข�วิช� จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�(รูป/คน)

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๑๕๒

๒. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๑๘๕

๓. หลกัสตูรพุทธศาสตรบณัฑติ (พธ.บ.)สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์และ
รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต (รป.บ.)

๑๙๖

๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) ๑๖๐

๕. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) ๑๖๐

๖. หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน(ป.สศ.) ๑๑๖

                                   รวม ๘๐๙

 ปรัชญ� 
   “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
 
 ปณิธ�น 
   “ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำาหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์”

 วัฒนธรรมองค์กร  =  M C U R K
  ต้นแบบวิถีพุทธ    M  Master of Buddhism  
  อุตสาหะเพื่อส่วนรวม      C Compassion & Collaboration 
                   รวมศรัทธาเป็นหนึ่งเดียว  U  Unity
  มีความรับผิดชอบ        R  Responsibility
  ประกอบด้วยรอบรู้  K  Knowledge

ค่านิยมหลักขององค์กร  
  “องค์กรวิถีพุทธ  อุทิศตนเพื่อพุทธศ�สน�”
  องคก์รวถิพีทุธ  :  คอื มุ่งเนน้การนำาองคค์วามรู้ทางพระพุทธศาสนาบรูณาการกบัศาสตรส์มัยใหม่เพือ่ให้
เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม ให้ไปสู่สภาวะ
ที่ดีกว่า (Change for the Better) เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม (Social Well-Being, 
Quality of Life) ซึ่งต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำาคัญ คุณภาพ และระบบ (Essence, Quality, System) บน
พื้นฐานการคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนาด้วยกระบวนการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และกลไกการพัฒนาตามหลักภาวนา ๔ คือ การพัฒนาด้านกาย การพัฒนา
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ด้านสังคม(ศีล) การพัฒนาด้านจิตใจ และการพัฒนาด้านปัญญา อันจะถักทอให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือความสุข
สงบอย่างยั่งยืน   
  อทุศิตนเพือ่พระพทุธศาสนา  : คอื มุง่เนน้ใหบ้ญัฑติเกดิมศีรทัธาเลือ่มใสหนกัแน่นมัน่คงในพระรตันตรยั
ด้วยการเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เป็นสัมมาทิฏฐิ ศรัทธาเชื่อมั่นในความดี มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
สังคมส่วนรวม ดำารงตนตั้งมั่นในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นศาสนิกชนที่ดีมีคุณภาพ มีจิตอาสา ถักทอให้สังคม
เกิดความเอื้ออาทรและสุขสงบร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ในช่วงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๕๙-๒๕๖๑)
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑
(MCU Buddhabanya Congress I)

“พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยังยืน”

ส่วนที่ ๒
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU Buddhabanya Congress I)

“พุทธปัญญากับทศวรรษเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 

โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

------------------------------

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU Buddhabanya Congress I)

     เรื่อง “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยังยืน”  

๒. ชื่อหน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

๓. ภาคีเครือข่าย :  คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

 : มหาวิทยาลัยมหิดล

 : มหาวิทยาลัยศิลปากร

 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 : สถาบันรัชต์ภาคย์

 : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

๔. ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ :  

๔.๑  ประกาศกระทรงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

 มาตรฐานท่ี ๒ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

๔.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 ๔.๒ แผนพัฒนาการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวด ี

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ยกระดับสู่การศึกษาที่มีคุณค่า

- เป้าประสงค์ที่ ๒ :  ยกระดับการวิจัยสร้างมูลค่าและคุณค่าสู่สังคม

 - เป้าประสงค์ที่ ๓ :  เพิ่มคุณค่าทางวิชาการให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนงาน... สำานักงานวิชาการ

รหัสโครงการ ข/(๑๓)/๒๕๖๒ 
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๕. ผลผลิต : 

R ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์    

R ผลงานการให้บริการวิชาการ 

R ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้  

  R ผลงานด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

๖. หลักการและเหตุผล :

 พระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนในโลกและคงอยู่เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษย์ชาติล่วงแล้วกว่า ๒๕๐๐ ปีแสดงให้

เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งพระสัทธรรมคือองค์ความรู้ที่เรียกว่า “พุทธปัญญา” แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

มอบไว้เพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนแห่งมวลมนุษย์ชาติ หลักการและกระบวนการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานพุทธธรรมสามารถ

ใช้เป็นกลไกการพัฒนาที่ควบคู่กับโลกที่หมุนไปแต่ละยุคสมัย แม้จะล่วงเลยเวลามาแล้วกว่า ๒๕๐๐ ปีก็ตาม จึงกล่าวได้

วา่เปน็ “สหัสวรรษแหง่การพฒันาทีย่ัง่ยนื”อยา่งแทจ้รงิ และทา่นเจา้ประคณุสมเดจ็พระพุทธโฆษจารย ์(ป.อ.ปยตุโฺต) ได้

ใหท้ศันะถึงการพฒันาท่ีมาจากหลกัพทุธธรรมวา่เปน็ระบบการพัฒนาท่ียัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ เพราะเปน็แนวทางการพฒันา

ด้วยหลักมัชฌิมาปฏิปทา ไตรสิกขา และหลักมัตตัญญุตา ที่เป็นกระบวนการพัฒนาระบบการดำาเนินชีวิตของคนทั้งด้าน

พฤติกรรม จิตใจ และปัญญาอย่างบูรณาการภายใต้ระบบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยให้คนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

อย่างสมดุลกลมกลืนกับธรรมชาติและยกระดับสู่ความสุขสมดุลที่ยั่งยืนต่อไป 

งานวิจัยถือเป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ และเป็นภารกิจ

ที่สำาคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องขับเคล่ือนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ผลิตผลงานวิชาการท่ีเอื้อต่อการนำาไป

ใช้ประโยชน์ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทั้งระดับชุมชนและระดับชาติ สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดย

มียุทธศาสตร์ที่สำาคัญ ได้แก่ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ การพัฒนาศักยภาพคนทุก

ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา เพื่อการ

ผลิตและพัฒนากำาลังคนด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนที่จะนำาไปสู่การพัฒนาสังคมประเทศชาติให้เป็น

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเพื่อการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์

แห่งชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดสุขสมดุล และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง ประเทศมีความ

มั่งคั่งสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ และยั่งยืนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 

จังหวัดนครปฐม ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการผลิต

และเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเพื่อให้เกิดการนำาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่ง

แวดล้อม ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมที่บูรณาการด้วยองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งใน

ระดับองค์กร ท้องถิ่น และระดับชาติ ดังนั้นจึงได้จัดดำาเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU 

Buddhabanya Congress I) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยังยืน” เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์ในการการผลิตและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคม เพื่อสร้างเสริม

สังคมแห่งการเรียนรู้ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เครือข่ายสถาบันการศึกษาและชุมชน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

เรยีนรูร้ะหวา่งกนัก่อใหเ้กดิการนำาไปใชป้ระโยชนท์ัง้แกน่กัวชิาการ นกัวจัิยและผู้เขา้ร่วมประชมุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การ
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จัดประชมุวชิาการดงักลา่วจะเปน็การแสดงใหเ้หน็ศกัยภาพการพฒันางานวชิาการของวทิยาลยัสงฆพ์ทุธปัญญาศรทีวาร

วดีและยกระดับการยอมรับในแวดวงวิชาการยิ่งขึ้น อันจะนำาไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

และประเทศชาติต่อไป

๗. วัตถุประสงค์

๗.๑ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ที่เป็นองค์ความรู้ในสาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา และ

ศิลปวัฒนธรรม สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และสาขาสหวิทยาการศึกษา 

 ๗.๒ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพและตระหนักถึงความสำาคัญ

ในการผลิตผลงานวิชาการและเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 ๗.๓ เพื่อเป็นเวทีบริการวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในการนำาเสนอผลงานวิจัยหรือผลงาน

วิชาการให้เกิดการนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา เศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป

 ๗.๔ เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมไทยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในการนำาเสนอ

ผลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการใหเ้กดิความตระหนกัถงึคณุคา่ร่วมอนรัุกษแ์ละสืบสานนำาไปใชป้ระโยชนใ์หค้งอยูคู่่ประเทศ

ชาติสืบไปต่อไป

 ๗.๕ เพือ่สง่เสรมิและสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืด้านวชิาการระหว่างสถาบนัการศกึษา และเปน็เวทแีลกเปลีย่น

ประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจในการนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติให้

ยั่งยืน

๘. รูปแบบในการจัดงานประชุมวิชาการ

๘.๑ การประชุมแบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ

   ๑) การเสวนาทางเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พุทธปัญญาเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืนในยุค ๔.๐”  

   โดยพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นองค์ปาถกฐานำาการเสวนา

   และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาประกอบด้วย

    - พระมงคลธีรคุณ, ดร.   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา 

    - ศาสตราจารย์ ดร.จำานงค์  อดิวัฒนสิทธ์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ 

    - พลตรีณัฐพงษ์  เพราแก้ว     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

        และดำาเนินการเสวนาโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.  ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

๒) การนำาเสนอผลงานวิจัยจากเครือข่าย (Research Presentation) 

๓) การนำาเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)*

๔) การนำาเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)*

*เป็นผลงานวิชาการที่ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review)ที่มีความเชี่ยวชาญ

ตามสาขาวิชาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแล้ว โดยบทความที่ได้รับตีพิมพใ์นการประชุมวิชาการระดับชาติ

ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) นั้น จะต้องผ่านการนำาเสนอในเวทีประชุมทุกบทความ ซึ่งการนำาเสนอแบ่งออก

เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทบรรยาย และประเภทโปสเตอร์ โดยคณะบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการจะเป็นผู้

พิจารณากำาหนดประเภทให้กับผู้นำาเสนอ 
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๘.๒ ประเภท/สาขาของผลงานที่เปิดรับ 

๑) สาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม 

 - พุทธศาสตร์ : การวิจัยเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในยุค ๔.๐ 

๒) สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์   

 - พุทธนวัตกรรม : การบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

๓) สหวิชาวิทยาการศึกษา    

 - พุทธปัญญา : องค์ความรู้เพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 

๙. เป้าหมาย

๙.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 ๑) มีหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วม จำานวน ๑๐ หน่วยงาน

 ๒) มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ  จำานวน ๓๐๐ รูป/คน ประกอบด้วย

    - พระสงฆ์ 

  - นักวิชาการ

  - ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

  - นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป  

 ๓) มีผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานวิชาการร่วมนำาเสนอ 

จำานวน ๑๐๐  บทความ  แบ่งเป็น      

  - ผลงานบทความวิชาการจากบุคลากรภายใน              ๗๐  บทความ  

       - ผลงานบทความวิชาการจากบุคลากรภายนอก              ๓๐  บทความ 

๙.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ    

 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ได้ดำาเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑ เพือ่เปน็เวทเีผยแพร่

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ที่เป็นองค์ความรู้ในสาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม สาขาสังคมศาสตร์

และมนษุยศ์าสตร ์และสาขาสหวทิยาการศกึษา เป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนางานวชิาการยกระดับสูก่ารศกึษาท่ีมีคุณคา่

และยกระดับการวิจัยสร้างมูลค่าและคุณค่าสู่สังคม อีกทัง้เพิ่มคุณค่าทางวชิาการให้กับกลุ่มเป้าหมาย ร่วมสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ  เพ่ือได้ร่วมกันขับเคล่ือนการนำาองค์ความรู้ทางพระพุทธ

ศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจ สังคม และประเทศชาติได้อย่างย่ังยืน

๑๐. สถานที่ และกำาหนดการในโครงการ 

๑๐.๑ สถานที่จัดโครงการ      

ณ อาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  

จังหวัดนครปฐม 
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๑๐.๒ กำาหนดการ    
รายการ กำาหนดการ

๑. เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย (ออนไลน์) วันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒. ปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย (ออนไลน์) ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ๑๕ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔. รับบทความที่แก้ไขเรียบร้อย ๒๐ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๑
๗. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๐.๓ การรับสมัคร

  ๑) ผู้เสนอผลงานต้องลงทะเบียนส่งผลงานและปรับปรุงแก้ไข รวมถึงแจ้งการชำาระค่าธรรมเนียมผ่าน

ระบบทาง www.rk.mcu.ac.th/bmsd,  เท่านั้น

 ๒) ผู้เสนอผลงานต้องชำาระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขากองบัญชาการกองทัพ

บก ช่ือบัญชี “วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี” เลขท่ีบัญชี ๐๗๗-๒-๓๔๑๓๖-๘ และแจ้งการโอนเงินผ่านระบบเท่าน้ัน 

 ๓) ผู้เสนอผลงาน ปรับปรุง แก้ไขผลงานตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งกลับภายในระยะเวลา

ที่กำาหนด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

- วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี : E:Mail. rk@mcu.ac.th หรือ พระปลัดสมชาย ปโยโค,ดร. โทร.๐๘๔-

๘๒๘๒๐๓๖, พระมหาประกาศติ สริเิมโธ,ดร. โทร.๐๘๔-๕๔๕๕๑๔๔, ผศ.ดร.อบุล  วฒุพิรโสภณ โทร.๐๘๑-๗๓๒๒๘๒๑ 

- สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : www.bri.mcu.ac.th หรือ พระมหาเกรียงศักดิ์  อินฺทปญฺโญ,ดร. โทร.๐๘๖-

๑๐๕๐๒๒๙

๑๐.๔ อัตราค่าธรรมเนียมสำาหรับผู้เสนอผลงาน

 ๑) ผู้เสนอผลงานจากหน่วยงานภายนอก ๒,๐๐๐ บาท 

 ๒) ผู้เสนอผลงานจากหน่วยงานใน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก    ๑,๕๐๐ บาท

 ๓) ค่าจัดทำาโปสเตอร ์ ๕๐๐ บาท

๑๒. งบประมาณดำาเนินการ 

 ๑๒.๑ รายรับ : 

 - เงนิอดุหนนุโครงการประชุมวชิาการระดับชาติ ตามแผนใชจ่้ายงบประมาณ ประจำาปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 

ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 - ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนนำาเสนอผลงานทางวิชาการ

 ๑๒.๒ การใช้จ่าย : ใช้จ่ายแบบถัวเฉลี่ย

๑๓. ตัวชี้วัด (KPI) 

 ๑๓.๑ ผลผลิต (Output)
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ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย หมายเหตุ

๑. มีเครือข่ายหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกเข้าร่วม ๘๐% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้

๒. มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด (ทั้งภายในและภายนอก) ๘๐% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้

๓. มีบทความภายใน ๙๐ % จากเป้าหมายที่ตั้งไว้

๔. มีบทความภายนอก ๙๐ % จากเป้าหมายที่ตั้งไว้

๕. ความพึงพอใจต่อการจัดงานเฉลี่ยโดยภาพรวม ๓.๖๐ % เฉลี่ยภาพรวมไม่น้อยกว่า

 ๑๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcom)

 ๑) ไดเ้ครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการขบัเคลือ่นการสรา้งสรรคบ์รูณาการงานวจิยั นวตักรรม องค์ความรูเ้พือ่

การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน 

๒) ไดม้กีารตพีมิพ ์เผยแพรผ่ลงานวชิาการทีผ่า่นกระบวนการพจิารณากลัน่กรองโดยผู้ทรงคณุวฒิุ(Peer Review) 

ผู้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาทั้งจากภายในและภายนอก 

๓) ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีผ่านการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีมีรายงานการประชุม 

(Proceeding) โดยมีการเผยแพร่ผ่านหน่วยงาน และช่องทางต่าง ๆ

๑๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

๑๔.๑ ได้มีกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตผลงานวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิชาการ

เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม 

  ๑๔.๒ ไดมี้เครอืข่ายความรว่มมอืเชงิบรูณาการทางวชิาการเพ่ือแลกเปล่ียนการเรียนรู้และพัฒนางานวชิาการที่

สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม

๑๔.๓ เกดิเวทสีาธารณะในการวเิคราะห ์สังเคราะหแ์ละรวบรวมผลงานวชิาการในด้านพระพุทธศาสนา ปรชัญา 

และศิลวัฒนธรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และสหวิทยาการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมอย่าง

ยั่งยืน

๑๔.๔ ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปล่ียนประสบการณ์งานวิชาการระหว่างสถานศึกษาและหน่วย

งานต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสริมสร้างการผลิตผลงานวิชาการเชิงบูรณาการสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจ

และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

**********************
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22 23การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ (MCU BUDDHABANYA CONGRESS I ) พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน



กำาหนดการ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑  (MCU Buddhabanya Congress I)

เรื่อง “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยังยืน” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ในวันเสาร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ อาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 

*********************
ภาคเช้า
 ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน   
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.   - รับชมวีดีทัศน์ “ ๑ ทศวรรษการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี”
 ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม “ปัญญาภรณ์” ชั้น ๓ 
   -  พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง
     พระอารามหลวง ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวด ี     
       ประธานในพิธีเดินทางมาถึงห้องประชุม  จุดธูปเทียนและนำากล่าวบูชาพระรัตนตรัย
   -  พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย,ดร. รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร ถวายสักการะแด่ประธานในพิธี
   - ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ทองอุ่น รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ  ถวายสักการะแด่ประธานในพิธี
   -  นายจำารัส  ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง  ถวายสักการะแด่อธิการบดี
   -  พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย,ดร. กล่าวถวายรายงาน แด่ประธานในพิธี
   -  พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและกล่าวเปิดงาน
 ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พุทธปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนในยุค ๔.๐” 
   - พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี  ปาถกฐานำาเสนวนาวิชาการ
   และร่วมเสวนาโดย พระมงคลธีรคุณ, ดร.  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา 
   ศาสตราจารย์ ดร.จำานงค์  อดิวัฒนสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร ์
   พลตรีณัฐพงษ์  เพราแก้ว     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
        ดำาเนินการเสวนาโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.  ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 ๑๑.๓๐ น.  ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
ภาคบ่าย
 ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. แยกเวทีนำาเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
   ๑) ห้องประชุม “ปัญญาภรณ์” MCU ๓๐๑ ชั้น ๓
    - เฉพาะผลงานที่ได้รับรางวัล และผลงานพิเศษของเครือข่ายร่วมงาน 
   ๒) ห้อง MCU ๔๐๑ ชั้น ๔ กลุ่มผลงานด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม
   ๓) ห้อง MCU ๔๐๒ ชั้น ๔ กลุ่มผลงานด้านสังคมศาสตร์และมุษย์ศาสตร์
   ๔) ห้อง MCU ๔๐๓ ชั้น ๔ กลุ่มผลงานด้านสหวิทยาการศึกษา
 เวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ของเครือข่ายร่วมจัดงาน
   และ พิธีปิดโครงการ 
   โดยพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                   เป็นประธานมอบรางวัล และมอบเกียรติบัตร และกล่าวสัมโมทนียกถาปิดโครงการ
  - เสร็จพิธี –
หมายเหต ุ:  การแต่งกาย
  - บรรพชิต ห่มดอง รัดอก
  - คฤหัสถ์ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย หรือชุดพื้นเมือง,  นิสิต นักศึกษา ใส่เครื่องแบบนิสิต
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กำาหนดการ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑  (MCU Buddhabanya Congress I)

เรื่อง “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยังยืน” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ในวันเสาร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ อาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 

*********************

ภาคเช้า

 ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน   

 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  - รับชมวีดีทัศน์ “ ๑ ทศวรรษการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี”

   - ชมการแสดงนาฎลีลา “ทศวรรษแห่งการพัฒนา มหาจุฬาฯ ศรีทวารวดี” 

 ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม “ปัญญาภรณ์” ชั้น ๓ 

   -  พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง

     พระอารามหลวง ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี     

       ประธานในพิธีเดินทางมาถึงห้องประชุม จุดธูปเทียนและนำากล่าวบูชาพระรัตนตรัย

   -  พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย,ดร. รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร ถวายสักการะแด่ประธานในพิธี

   - ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ  ทองอุ่น รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ  ถวายสักการะแด่ประธานในพิธี

   -  นายจำารัส  ต้ังตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง  ถวายสักการะแด่อธิการบดี

   -  พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย,ดร. กล่าวถวายรายงาน แด่ประธานในพิธี

   -  พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและกล่าวเปิดงาน

 ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พุทธปัญญาเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืนในยุค ๔.๐” 

   - พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี  ปาถกฐานำาเสนวนาวิชาการ

   และร่วมเสวนาโดย พระมงคลธีรคุณ, ดร.  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา 

   ศาสตราจารย์ ดร.จำานงค์  อดิวัฒนสิทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ 

   พลตรีณัฐพงษ์  เพราแก้ว     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

        ดำาเนินการเสวนาโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.  ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 ๑๑.๓๐ น.  ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 

ภาคบ่าย

 ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. แยกเวทีนำาเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

   ๑. ห้องประชุม “ปัญญาภรณ์” MCU ๓๐๑ ชั้น ๓

    - เฉพาะผลงานที่ได้รับรางวัล และผลงานพิเศษของเครือข่ายร่วมงาน

   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ๑) พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

    ๒) พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ๓) ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

    ๔) พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ,ดร. ผู้ดำาเนินรายการ/ผู้ประสานงาน

   ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการนำาเสนอ   
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   ๒. ห้อง MCU ๔๐๑ ชั้น ๔ 

    - กลุ่มผลงานด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม

     “พุทธศาสตร์ : การวิจัยเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในยุค Thailand ๔.๐”

   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ๑) พระมหามฆวินทร์  ปริสุตฺตโม,ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

    ๒) รศ.ดร.มาณพ  นักการเรียน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

    ๓) พระปลัดสมชาย ปโยโค,ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ๔) พระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี,ดร.  ผู้ดำาเนินรายการ/ผู้ประสานงาน

   ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการนำาเสนอ      

   ๓. ห้อง MCU ๔๐๒ ชั้น ๔  กลุ่มผลงานด้านสังคมศาสตร์และมุษย์ศาสตร์

     “พุทธนวัตกรรม : การบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมที่เข็มแข็งและยั่งยืน”

      ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ๑) ศ.ดร.พล.ต.ท.นัยนา  เกิดวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ๒) รศ.ดร.สิริกร  กาญจนสุนทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ๓) ผศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ๔) พระมหาประเสริฐ  ถาวโร,ดร. ผู้ดำาเนินรายการ/ผู้ประสานงาน

   ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการนำาเสนอ      

   ๔. ห้อง MCU ๔๐๓ ชั้น ๔ กลุ่มผลงานด้านสหวิทยาการศึกษา

     “พุทธปัญญา : องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑”  

   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ๑) ผศ.ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ๒) ผศ.ดร.โยธิน  ศรีโสภา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    ๓) พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ๔) ผศ.ดร.พิชิต  ปุริมาตร  ผู้ดำาเนินรายการ/ผู้ประสานงาน

   ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการนำาเสนอ

      

เวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ของเครือข่ายร่วมจัดงาน

   และ พิธีปิดโครงการ โดยพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

                   เป็นประธานมอบรางวัล มอบเกียรติบัตร และกล่าวสัมโมทนียกถาปิดโครงการ

  - เสร็จพิธี –

หมายเหต ุ :  การแต่งกาย

  - บรรพชิต ห่มดอง รัดอก

  - คฤหัสถ ์หัวหน้าส่วนงาน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย หรือชุดพื้นเมือง, นิสิต นักศึกษา ใส่เครื่องแบบนิสิต
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บัญชีรายช่ือผลงานวิชาการท่ีผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review)

เพ่ือตีพิมพ์และนำาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑  

MCU Buddhabanya Congress I

เร่ือง “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาท่ียังยืน” 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 

*********************

๑. ณ เวทีกลาง ห้องประชุม“ปัญญาภรณ์” MCU ๓๐๑ ช้ัน ๓ 

  : เฉพาะผลงานวิชาการจากเครือข่ายท่ีได้รับคัดเลือก
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ๑) พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  ๒) พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ, รศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๓) ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน  มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการนำาเสนอผลงานวิชาการ   

 ผู้ดำาเนินรายการ/ผู้ประสานงาน  :   พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ,ดร. 

 ผลงานวิชาการท่ีนำาเสนอ
ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ สาขา
๑. พุทธศิลปะในอาเซียน: เส้นทางประวัติศาสตร์และการ

เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

พระมหาเสรีชน นริสสโร

ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ

ชมกร เศรษฐบุตร

พระพุทธศาสนา

/ภายใน

๒. เคร่ืองมือส่ือสารเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือเตรียมตัวคลอด

ของผู้รับบริการชาวต่างชาติรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนของโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

สุนันทา เอ๊าเจริญ

พระครูศรีธรรมวราภรณ์

พระเมธีปริยัติวิบูล

พระพุทธศาสนา

/ภายนอก

๓. ศูนยตาแห่งพุทธปรัชญามหายานนิกายมาธยมิกะ ณัฐปรียา วิจิตรฐะพันธ์ุ

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, 

ผศ.ดร.

พระพุทธศาสนา

/ภายนอก

๔. การยับย้ังการกระทำาผิดของเด็กและเยาวชน ใน

กรุงเทพมหานคร

พ.ต.อ.ศรุต สงวนสุข สังคมศาสตร์/

ภายนอก
๕. ปัจจัยการขับเคล่ือนสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม จันทนา  อุดม

นงนุช  ไพบูลยร์ตันานนท์

ณรงค์ฤทธ์ิ  ประสานตรี

สุธารัตน์  จุ้ยเจริญ

สังคมศาสตร์/

ภายนอก

๖. ปัญญาประดิษฐ์ กับ ระบบบัญชีดิจิทัล เปรมารัช วิลาลัย

คงฤทธ์ิ ธานีรณานนท์

ดร.อริสรา ธานีรณานนท์

สังคมศาสตร์/

ภายนอก
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๗. การทำางานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด

บึงกาฬ

สุชาติ  หมูสี สหวิทยาการ

ศึกษา/ภายนอก

๘. พฤติกรรมผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต ๘

ณัฐกานต์  จันทร์ทอง สหวิทยาการ

ศึกษา/ภายนอก

๙. กลยุทธ์การจัดการการพัฒนาการศึกษานอกระบบ

เพ่ือความม่ันคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

สุชาติ  ถาวระ

เสาวนีย์  สิกขาบัณฑิต

พีระพงษ์  สิทธิอมร

สหวิทยาการ

ศึกษา/ภายนอก

๒. ห้องประชุมย่อยท่ี ๑ : ห้อง MCU ๔๐๑ ช้ัน ๔ 

: กลุ่มผลงานด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม

“พุทธศาสตร์ : การวิจัยเพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ในยุค Thailand ๔.๐”
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ๑) พระมหามฆวินทร์  ปริสุตฺตโม,ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  ๒) รศ.ดร.มาณพ  นักการเรียน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  ๓) พระปลัดสมชาย ปโยโค,ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการนำาเสนอผลงานวิชาการ   

 ผู้ดำาเนินรายการ/ผู้ประสานงาน  :   พระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี,ดร.  

 ผลงานวิชาการท่ีนำาเสนอ

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ

๑. การบริหารงานสาธารณูปการ : การขออนุญาตเร่ียไรในศาสนาพุทธ จริยา  นันทิยาภูษิต

พรชนก ใจสุข
๒. มิลินทปัญหา : มีจิตเคล่ือนออกจากกายน้ีไปปฏิสนธิหรือไม่ พระมหาวิเชียร สุธีโร
๓. ผลกระทบต่อชีวิตจากการตัดต่อพันธุกรรม: การศึกษาวิเคราะห์ใน

ทัศนะพระพุทธศาสนา

พระสมุห์เจิม  ฉนฺทโก

๔. พุทธจริยศาสตร์ : กรณีการทำาสงครามเพ่ือรักษาสันติภาพ พระปลัดอำาพล จันทร์ทอง

๕. การรักร่วมเพศ: บทวิเคราะห์ตามแนวทางพุทธจริยศาสตร์ พระกุศล  สุภเนตฺโต

พระครูสมุห์ธนวิชญ์ อธิสีโล

พระปลัดสมชาย  ปโยโค,ดร.
๖. การแก้ปัญหาจริยธรรม ตามพุทธจริยศาสตร์ : กรณีการทำาโคลนน่ิง พระครูสมุห์จิรพันธ์ จิรพนฺธโว

๗. การุณยฆาต : วิเคราะห์ตามแนวพุทธจริยศาสตร์ พระครูวินัยธรภาณุมาศ ภาณุปาโณ

พระปลัดศานิตย์ นิจฺจงฺคุโณ

พระธงชัย อกฺกวีโร
๘. การทำาแท้ง : วิเคราะห์เร่ืองสิทธิและชีวิตตามแนวพุทธจริยศาสตร์ ร.ท.ประเสริฐ  โมกแก้ว
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๙. ศึกษาความเช่ือทางศาสนาท่ีปรากฎในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ครรชิต  มีซอง
๑๐. พุทธปัญญาเพ่ือการพัฒนาตนในปรัชญาเซน พนมกร คำาวัง

๑๑. ปรัชญาการปกครองของฮ่ันเฟยจ่ือ พระมหาศักรินทร์ ธมฺมาลโย

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

๓. ห้องประชุมย่อยท่ี ๒ : ห้อง MCU ๔๐๒ ช้ัน ๔  

: กลุ่มผลงานด้านสังคมศาสตร์และมุษย์ศาสตร์

“พุทธนวัตกรรม : การบูรณาการเพ่ือพัฒนาสังคมท่ีเข็มแข็งและย่ังยืน”
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ๑) ศ.ดร.พล.ต.ท.นัยนา  เกิดวิชัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๒) รศ.ดร.สิริกร  กาญจนสุนทร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ๓) ผศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการนำาเสนอผลงานวิชาการ   

 ผู้ดำาเนินรายการ/ผู้ประสานงาน   :   ผศ.ดร.พิชิต  ปุริมาตร   

 ผลงานวิชาการท่ีนำาเสนอ
ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ

๑. หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจให้ย่ังยืน พระมหาอัมพร ชุตินฺธโร,ดร.

๒. ปัญหาส่ิงแวดล้อมกับคติความเช่ือในสังคมไทย กรณีศึกษา  ศาลพระภูมิ พระธานี  สมนาโค

พระอเนกวิทย์  อนาวิโล
๓. นิเวศภาวนา: วิถีการอนุรักษ์ธรรมชาติเชิงพุทธบูรณาการ พระมหาญาณภัทร อติพโล

๔. นิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน : ข้อพิจารณาสำาหรับสังคม

ไทย
รินทร์ลภัส  เลิศศรีชัยกุล

๕. วาทกรรมของผู้นำา : การประยุกต์ใช้การบริหารงานอย่างสร้างสรรค์ พระครูกิตติชัยกาญจน์
๖. หลักธรรมท่ีใช้บริหารในการปกครอง นันทนิษฏ์ สมคิด

ดร.ทศพล วงษ์กำาป่ัน
๗. ความรู้ของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ชานนท์  ธนุรเวท 

สมคิด  ดวงจักร์ 

ปริญญา  จรูญโรจน์ 

สยาม  ดำาปรีดา
๘. หลักธรรมเพ่ือการดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุขของชาวไทยซิกข์ นักรบ นาคสุวรรณ์

๙. ความศรัทธากับพลังบำาบัดรักษา อริย์ธัช เลิศอมรไชยกิจ 

พระมหามฆวินทร์ปุริสุตฺตโม, 

ผศ.ดร.
๑๐ การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ พัชรี  แช่มช้อย
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๔. ห้องประชุมย่อยท่ี ๓ :  ห้อง MCU ๔๐๓ ช้ัน ๔ 

: กลุ่มผลงานด้านสหวิทยาการศึกษา

“พุทธปัญญา : องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑”
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ๑) พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๒) ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน   มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ๓) ผศ.ดร.โยธิน  ศรีโสภา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการนำาเสนอผลงานวิชาการ   

 ผู้ดำาเนินรายการ/ผู้ประสานงาน    :  พระมหาประเสริฐ  ถาวโร,ดร. 

 ผลงานวิชาการท่ีนำาเสนอ
ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ

๑. การประยุกต์ไตรสิกขาเพ่ือการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี ๒๑ พระครูศรีธรรมวราภรณ์

๒. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

หนูแดง  ปัญญา

๓. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

ศศิประภา  ชายสวัสด์ิ

๔. ภาวะผู้นำาของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถาน

ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

สุรีย์พร ฟากฟ้ืน

๕. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด

บึงกาฬ

ชลธิชา  โฆษิต

๖. การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ

สุปราณีย์  พิรักษา

๗. การวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงใจของสถานศึกษาท่ีมีต่อจุลสารของ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.มนัสวี ศรีนนท์

๘. การบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนา : รูปแบบและกระบวนการปฏิรูปการจัดการ

ศึกษาคณะสงฆ์เพ่ือรองรับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษท่ี  ๒๑

ดร.พิชิต  ปุริมาตร

พระมหาประกาศิต สิริ

เมโธ,ดร.

๙. การศึกษาหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กในสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจตน์ ตันติวณิชชานนท์

๑๐. การดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อำาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

เบาน้ิง พรพระอินทร์
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๕. ผลงานวิชาการท่ีได้รับคัดเลือกให้นำาเสนอภาคโปสเตอร์
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ๑) พระมหาไกรวรรณ  ชินทตฺติโย,ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๒) พระครูปลัดประวิทย์  วรธมฺโม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๓) ผศ.ประสิทธ์ิ  ทองอุ่น   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๔) อาจารย์ทองดี อรุณโณ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) ผศ.ดร.อุบล  วุฒิพรโสภณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ผลงานวิชาการท่ีนำาเสนอ

๑. กลุ่มสาขาด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม

“พุทธศาสตร์ : การวิจัยเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในยุค Thailand ๔.๐”
 ๑.๑ ประเภทบทความภายใน

ที่ เรื่อง ผู้เขียนบทความ
๑. ศึกษาการสวดสรภัญญะกับการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มสวดสรภัญญะในจังหวัดหนองคาย
อนันต์ คติยะจันทร์

พระสุวรรณ์  สุทฺธาโส
พระครูปัญญาธรรมานุกิจ

มงคล มาเวียง
ว่าที่ร้อยตรี ชนะพล ดุลยเกษม

๒. พัฒนาการการสื่อสารสติปัฏฐาน ๔ เพื่อพัฒนาบุคลากร พระปลัดไพบูลย์  ญาณวิปุโล
๓. พัฒนาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท พระครูสมุทรวชิรานุวัตร
๔. การประยุกต์หลักขันติธรรมเพื่อการเสริมสร้างสังคมสันติสุข พระมหาคำาพันธุ์  รณญฺชโย
๕. ความดับทุกข์ในปฏิจจสมุปบาท พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก, ดร.

๖. สัมฤทธิผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโยนิโสมนสิการตามแบบ
เบญจศีลเบญจธรรมในการสร้างสัมมาทิฏฐิให้กับประชาชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

พระครูปริยัติวรรณาภรณ์ 
พรภิรมย์  ยอดบุญ

๗. ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๑-๗ พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร.
๘. พุทธศาสตร์การวิจัยสู่นวัตกรรมยุค ๔.๐ พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ 
๙. ศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นำาในด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระครูสิริ

ปุญญาคม (คำาสอน จูมทอง)
พระธีรวุฒิ กนฺตวีโร,  
พระครูสิริสุตาภรณ์,  

พระมหาณัฐกิตติ อนารโท
๑๐. ศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นำาเชิงพุทธของพระครูสุธีวรวัฒน์ (สุบิน สุธี

โร) ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชน ตำาบลธาตุพนม อำาเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระวิลัย ปญฺาธโร
พระครูธรรมธรสิริวัฒน์
พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ

๑๑. การประยุกต์ใช้หลักสติปัฎฐาน ๔ ในชีวิตประจำาวันของประชาชน
ในชุมชนวัดพิชโสภาราม ตำาบลแก้งเหนือ อำาเภอเขมราฐจังหวัด
อุบลราชธานี

พระมหาไม กิตฺติภทฺโท 
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน 

พระครูสิริสุตาภรณ์
๑๒. ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมการบูชาและความเชื่อเกี่ยวกับผีตาแฮกใน

ชุมชนตำาบลเกษม อำาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
พระอธิการทิพเนตร ปญฺญาทีโป 

พระครูสิริสุตาภรณ์ 
พระมหาณัฐกิตติ อนารโท

๑๓. การศึกษาการใช้หลักพุทธธรรมในการดำาเนินชีวิต ของสมาชิก
สมาคมผู้ปกครอง นักเรียน และครูโรงเรียนอำานาจเจริญ จังหวัด
อำานาจเจริญ

สิทธิชัย โกมลเวชกุล  
พระครูสิริสุตาภรณ์ 

พระมหาณัฐกิตติ อนารโท
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๑๔. ศึกษาการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติกัมมัฏฐานของประชาชน 
ตำาบลกุศกร อำาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

อุดมศรี ภูมิเขียว

๑๕. ปรัชญาแนวคิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ภูวเดช  สินทับศาล
ปัญญา นามสง่า

ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ

๑๖. บทบาทของพุทธเศรษฐศาสตร์ในเศรษฐกิจไทยยุค ๔.๐ พระประเจน ทองเหมะ
ภาวิทย์  โพธิ์ตาทอง

๑๗. ศึกษาการปรับพฤติกรรมของสตรีในพระไตรปิฎก เพื่อเป็นแบบ
อย่างของสตรีในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

พระมหาสุรชัย ชยาภิวฑฺฒโน
พระมหาศุภวัฒน์  

านวุฑฺโฒ
แม่ชีกุลภรณ์ แก้ววิลัย,ดร.

๑๘. ยุค ๔.๐ ความจริงไม่เปลี่ยนแปลง ๔.๐ era truth does not 
change

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ 
ชัยรัตน์ ทองสุข

๑๙. การศึกษาโลกวิทูในทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท พระยอด เทวธมฺโม
ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ

๒๐. ศึกษาประเพณีแซนผีปู่ตาของชาวบ้านโสนตำาบลโสน อำาเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ

พระอธิการคำาผง ขนฺติโก 

๒๑. องค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการ: ผู้นำาแนวพุทธ ดาราวรรณ ศรีกาญจนา

๒๒. ศึกษาการทรงผ้าจีวรของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในเถรวาท พระสมุห์จักรพงศ์ จนฺทสีโล 
พระครูพิพิธจารุธรรม
ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ

๒๓. การศึกษาพุทธวิธีเพื่อละมานะในพระพุทธศาสนาเถรวาท พระสายชล กตปุญฺโญ
พระครูพิพิธจารุธรรม
ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ

๒๔. หลักธรรมกับการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง พระครูพิสิฐสรภาณ

๒๕. แนวคิดในการนำาเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ กิตติศักดิ์  แท่งทอง

๑.๒ ประเภทบทความภายนอก
ที่ เรื่อง ผู้เขียนบทความ

๒๖. ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนกับการแก้ไขปัญหาตามหลัก

พระพุทธศาสนา

สุวลังก์ วงศ์สุรวัฒน์

ดร.แม่ชีกุลภรณ์ แก้ววิลัย

ศรายุทธ์ ทัดศรี
๒๗. พุทธวิธีการแก้ไขนิวรณ์ ๕ ของวัยรุ่นในสังคมไทย ภัทธิดา แรงทน

๒๘. มโนทัศน์เรื่องธาตุในพุทธปรัชญาเถรวาท วีรชาติ นิ่มอนงค์ 

พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ
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๒. กลุ่มสาขาด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

“พุทธนวัตกรรม : การบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมที่เข็มแข็งและยั่งยืน”
 ๒.๑ ประเภทบทความภายใน

ที่ เรื่อง ผู้เขียนบทความ

๒๙. ภาวะผู้นำาที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรม พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ

๓๐. ผู้สูงอายุกับการปรับตัวสู่ยุคเปลี่ยนแปลง พระครูสมุห์จิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต

๓๑. การเปลี่ยนแปลงองค์การในยุคโลกาภิวัฒน์  สุพล  ศิริ

๓๒. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร ปิยวัช  ละคร
๓๓. การบริหารตามลักษณะของรัฐประศาสนศาสตร์ พระปลัดพีระพงศ์  ฐิตธมฺโม, ดร.
๓๔. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางพระพุทธ

ศาสนา และวัฒนธรรมแก่ประชาชนในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวัน
ออก

ผศ. ดร.จตุพล พรหมมี
พรภิรมย์  ยอดบุญ

๓๕. ภาวะผู้นำาในการบริหารจัดการวัดยุคไทยแลนด์ ๔.๐ พระครูกิตติเขมาภิรม
สุภัทรชัย สีสะใบ

๓๖. พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร สุภัทรชัย สีสะใบ

๓๗. ภาวะผู้นำาที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัฒน์ พระมหาภาธร  อาภาธโร
๓๘. วิวัฒนาการของหลักธรรมาภิบาลสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ
๓๙. การบริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์ตามแนวพระพุทธศาสนา พระโกศล มณิรตนา

๔๐. รัฐประศาสโนบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพระเจ้า
อโศกมหาราช

ดร.ศิรวัฒน์ ครองบุญ

๔๑. พุทธรัฐศาสตร์ : ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ และบัณฑิตของหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหนึ่ง
ทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙)

อนุชา พละกุล,

พ.ต.อ.,ดร.ณัฏฐ์พัชร์ โฆษิตเลิศ

๔๒. ความเป็นมาของวิชารัฐศาสตร์และวิวัฒนาการของรัฐศาสตร์ ศิริเพ็ญ  สุดแสนสง่า

มะลิ  ทิพพ์ประจง

๔๓. การนำาหลักสังคหวัตถุ ๔ ไปใช้ในการบริหารจัดการ ขององค์กรบริหาร

ส่วนตำาบล

พระครูนิติจันทโชติ

๔๔. การวางแผนการบริหารงานเชิงพุทธ พระครูนิภาภัทรกิจ

๔๕. ทุนท้องถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทางการท่องเที่ยวต้นน้ำา
เจ้าพระยา

รัตติยา พรมกัลป์

๔๖. การบริหารงานพัสดุตามหลักพุทธธรรม ณัชชา  ณัฐโชติภคิน

๔๗. ทำาอย่างไรหากจะต่อสู้คดีในเพศบรรพชิต  กรณีพระภิกษุต้องหาว่า
กระทำาความผิดอาญาและพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่
เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว

พิทวัฒน์ มโนรัตน์

๔๘. การปฏิรูปภาคราชการสู่สภาพที่พึงปรารถนา เครือวัลย์  มโนรัตน์

๔๙. อุเบกขาธรรมกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พระมหาสุเมฆ สมาหิโต
๕๐. การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำางาน จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา
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๕๑. ศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อบทบาทพระสอนศีล

ธรรมในโรงเรียน  ในเขตพื้นที่การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘

พระครูโพธิชยานุสิฐ.

๕๒. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน

ตำาบลแพง อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

พระบุญเพ็ง สุปภาโส
พ.อ.สงกรานต์ จันทะปัสสา

อาทิตย์ แสงเฉวก
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี

๕๓. รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อรองรับการพัฒนา
สังคมไทย

ไพวรรณ  ปุริมาตร 
เบญญาภา อัจฉฤกษ์

๕๔. กระบวนการการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล
ไพวรรณ ปุริมาตร

๕๕. ลักษณะ ความหมาย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์
ไพรัตน์ เอิบสำาโรง

๕๖. ประชาธิปไตย : การบริหารที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรม พระครูใบฎีกาสุวินท์  สุวิชาโน
พระครูสิริสุตโสภณ

๕๗. เสรีภาพการบรรจุภัณฑ์ส่งผลต่อขยะมูลฝอยล้นเมืองจริงหรือ ดร.พิรจักษณ์  ฉันทวิริยสกุล

๕๘. อุเบกขากับผู้นำาทางการเมือง พระครูสุภัทรกิจจานุการ
ดร.วรพจน์  ก้องเสนาะ

สุขสรร  ทองที
๕๙. แนวทางฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้ติดยาเสพติดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระครูสิริพัชรากร

๖๐. ภาวะผู้นำาในโลกยุคใหม่ พระครุสมุห์ไพฑุรย์  พนนมสวย

๖๑. นโยบายสาธารณะในมิติสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไชยยุทธ์  อินบัว 
พระมหาสุชาติ  อนาลโย,ดร.

๖๒. หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานบุคคลขององค์การภาครัฐ พระครูปลัดพงษ์พันธ์ วำสวโร 
พระครูปลัดพงศ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ 

๖๓. ผลกระทบของการขาดจิตสาธารณะต่อการพัฒนาสังคม จิรเดช บำารุงสาลี

๖๔. ความเสมอภาคทางเพศในทัศนะของมิเชล ฟูโกต์ : เพศวิถี พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,ดร.
ดร.เพ็ญพรรณ  เฟื่องฟูลอย

๖๕. พระสงฆ์กับการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีในยุค ๔.๐ ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ

  ๒.๑ ประเภทบทความภายนอก
ที่ เรื่อง ผู้เขียนบทความ

๖๖. ปัจจัยสุขภาพองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของสำานักงาน

พัฒนาชุมชน  จังหวัดราชบุรี

เอกรัตน์  ครุฑชา
สมคิด  ดวงจักร์

สยาม ดำาปรีดา
๖๗. ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับ

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ในเขตพื้นที่ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ

ภณิตา  พงษ์วุฒิธรรม 
สมคิด  ดวงจักร์

สยาม ดำาปรีดา

๖๘ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมการทหารช่าง 
ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี

อดิษฐา  ฆารโสภณ
สมคิด  ดวงจักร์

สยาม ดำาปรีดา
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๖๙ ปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ : ศึกษากรณีใน

จังหวัดเชียงใหม่

ปารินุช บริสุทธิ์ศรี,
ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

๗๐ การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ

งานทะเบียนราษฎรที่ว่าการอำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สุวิน ศรีเมือง

๗๒ บทบาทองค์การบริหารส่วนตำาบลในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูง

อายุ

อภิชา พรเจริญกิจกุล

๗๓ บูวัตเล๊ะไกงตือนูนันปะลางิง : แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำา

ลวดลายผ้าทอมือ กรณีศึกษากลุ่มศรียะลาบาติก ตำาบลสะเตง อำาเภอ

เมือง จังหวัดยะลา

รอกีเย๊าะ กาแซ

๗๔ น้ำาตาลจากบ้านหัวป่าขลู : ภูมิปัญญาในการทำาน้ำาตาลจาก ชุมชน

บ้านหัวป่าขลู หมู่ที่ ๒ ตำาบลขนาบนาก อำาเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช

กมลวรรณ พันเพชร

๗๕ ผ้ายกมะม่วงปลายแขน : การอนุรักษ์ และพัฒนากลุ่มอาชีพการทอผ้า

ยกเมืองนคร กรณีศึกษา ชุมชนบ้านมะม่วงปลายแขนเทศบาลตำาบล

ท่างิ้ว อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะชัย คงปาน

๗๖ พัฒนาการแนวทางการระดมทุนเพื่อการบูรณะเสนาสนะของวัด พระมาโนช  สุทฺธจิตฺโต  
พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม 

วีรพงศ์  พิชัยเสนาณรงค์

๓. กลุ่มด้านสหวิทยาการศึกษา

“พุทธปัญญา : การบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑”

 ๓.๑ ประเภทบทความภายใน
ที่ เรื่อง ผู้เขียนบทความ

๗๗. การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ พระศักดิ์ดา  อคฺคปญฺโญ

๗๘. พละ ๕ กับ การสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ พระภาณุพงศ์  เตชวโร

๗๙ การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ กับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ พระมาวิน  กาญฺจโน

๘๐ การศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระครูภาวนาวิริยานุโยค วิ.,ดร.
พระครูปริยัติปัญญาธร ดร.

๘๑ สภาพการเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา

ยุทธนา ขวัญเมือง

๘๒ กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ระบบทะเบียน
ออนไลน์

พิชาณันช์ เตชะประสิทธิวานิช

๘๓. รูปแบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมแก่เยาวชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี

พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ,ดร.
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๓.๒ ประเภทบทความภายนอก
ที่ เรื่อง ผู้เขียนบทความ

๘๔. ศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในงานวรรณกรรมเยาวชน 

เรื่อง ขวัญสงฆ์ ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง

ปพิชญา พรหมกันธา
พัทธนันท์ พาป้อ

ปุ่น ชมภูพระ
อรอนุตร ธรรมจักร

นัดดา กุดหอม

๘๕. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ

มาลี  ภักดีเจริญ

๘๖. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารวิชาการในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดบึงกาฬ

อิทธิพันธ์  อารมณ์เอื้อ

๘๗. การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๔ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำา

พัทธนันท์ พาป้อ
ปพิชญา พรหมกันธา

ปุ่น ชมภูพระ
อรอนุตร ธรรมจักร
กาญจนา สีลาสม

๘๘. การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ประภาวดี  พักลา
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“พุทธปัญญากับทศวรรษ 
แห่งการพัฒนาที่ยังยืน”
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ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนำาเสนอ 
(Oral Presentation, Present Poster)

ส่วนที่ ๓
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๑. กลุ่มผลง�นวิช�ก�ร ด้�นพระพุทธศ�สน� ปรัชญ� และศิลปวัฒนธรรม

“พุทธศ�สตร์ : ก�รวิจัยเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในยุค Thailand ๔.๐”

๑.๑ ประเภทบทคว�มภ�ยใน

ที่ เรื่อง ผู้เขียนบทความ
Full Text

(QR Code)

๑. ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับคติความเชื่อใน

สังคมไทย : กรณีศาลพระภูมิ

พระธานี  สมนาโค

๒. การประยุกต์ไตรสิกขาเพื่อการพัฒนาทุน

มนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑
พระครูศรีธรรมวรภรณ์

๓.
พุทธศิลปะในอาเซียน : เส้นทาง

ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงในยุค

โลกาภิวัตน์

พระมหาเสรีชน  นริสฺสโร

๔.
ศึกษาการสวดสรภัญญะกับการจัดการ

ความรู้ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของกลุ่มสวดสรภัญญะ

 ในจังหวัดหนองคาย

อนันต์  คติยะจันทร์

๕.
พัฒนาการการสื่อสารสติปัฏฐาน ๔ เพื่อ

พัฒนาบุคลากร พระปลัดไพบูลย์ ญาณวิปุโล
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ที่ เรื่อง ผู้เขียนบทความ
Full Text

(QR Code)

๖. พัฒนาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท
พระครูสมุทรวชิรานุวัตร

๗. การประยุกต์หลักขันติธรรมเพื่อการเสริม

สร้างสังคมสันติสุข
พระมหาคำาพันธุ์  รณญฺชโย

๘. ความดับทุกข์ในปฏิจจสมุปบาท พระครูสมุห์วรวิทย์  ผาสุโก

๙.
รูปแบบพัฒนาการภาวะผู้นำาเชิงพุทธใน

สังคมไทยปัจจุบัน
พระปลัดวุฒิพงษ์

กิตฺติวณฺโณ

๑๐.
สัมฤทธิผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

โยนิโสมนสิการตามแบบเบญจศีล

เบญจธรรมในการสร้างสัมมาทิฏฐิให้กับ

ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

พระครูปริยัติวรรณาภรณ์

๑๑. ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอน

วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๑-๗
พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา
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๑๒. พุทธศาสตร์การวิจัยสู่นวัตกรรมยุค ๔.๐
พระสันต์ทัศน์  

สินสมบัติ

๑๓.
ศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นำาในด้านสาธารณ

สงเคราะห์ของพระครูสิริปุญญาคม (คำา

สอน จูมทอง)

พระธีรวุฒิ  กนฺตวีโร

๑๔.

ศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นำาเชิงพุทธของพระ

ครูสุธีวรวัฒน์ (สุบิน สุธีโร) ในการเสริม

สร้างคุณภาพชีวิตชุมชน 

ตำาบลธาตุพนม อำาเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม

พระวิลัย  ปญฺญาธโร

๑๕.
การประยุกต์ใช้หลักสติปัฎฐาน ๔ ในชีวิต

ประจำาวันของประชาชนในชุมชนวัดพิช

โสภาราม ตำาบลแก้งเหนือ อำาเภอเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี

พระมหาไม  

กิตฺติภทฺโท

๑๖. ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมการบูชาและความ

เชื่อเกี่ยวกับผีตาแฮกในชุมชนตำาบลเกษม 

อำาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

พระอธิการทิพเนตร

ปญฺญาทีโป

๑๗.

การศึกษาการใช้หลักพุทธธรรมในการ

ดำาเนินชีวิต

 ของสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง นักเรียน 

และครูโรงเรียนอำานาจเจริญ จังหวัด

อำานาจเจริญ

สิทธิชัย 

 โกมลเวชกุล
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๑๘.
ศึกษาการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ

กัมมัฏฐานของประชาชน ตำาบลกุศกร 

อำาเภอตระการพืชผล 

จังหวัดอุบลราชธานี

อุดมศรี  ภูมิเขียว

๑๙. ปรัชญาแนวคิดการพัฒนาสังคมอย่าง

ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

ดร.ภูวเดช  

สินทับศาล

๒๐.
บทบาทของพุทธเศรษฐศาสตร์ใน

เศรษฐกิจไทยยุค ๔.๐

พระประเจน  

กรุตฺตโม

๒๑.

ศึกษาการปรับพฤติกรรมของสตรีในพระ

ไตรปิฎก 

เพื่อเป็นแบบอย่างของสตรีในยุคไทย

แลนด์ ๔.๐

พระมหาสุรชัย

ชยาภิวฑฺฒโน,ดร.

๒๒. ยุค ๔.๐ ความจริงไม่เปลี่ยนแปลง ๔.๐ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ  

จนฺทาโภ

๒๓.
การศึกษาโลกวิทูในทรรศนะพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท
พระยอด  เทวธมฺโม
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๒๔.
ศึกษาประเพณีแซนผีปู่ตาของชาวบ้าน

โสนตำาบลโสน อำาเภอขุขันธ์ จังหวัด

ศรีสะเกษ

พระอธิการคำาผง   ขนฺติโก

๒๕.
องค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการ: ผู้นำา

แนวพุทธ

ดาราวรรณ  

ศรีกาญจนา

๒๖.
ศึกษาการทรงผ้าจีวรของพระสงฆ์ใน

พระพุทธศาสนาในเถรวาท
พระสมุห์จักรพงศ์  จนฺทสีโล

๒๗.
การศึกษาพุทธวิธีเพื่อละมานะในพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท

พระสายชล  

กตปุญฺโญ

๒๘. พระพุทธศาสนากับสาธารณสงเคราะห์ พระครูโกศลวิหารคุณ

๒๙. การบริหารงานสาธารณูปการ : การขอ

อนุญาตเรี่ยไรในศาสนาพุทธ
จริยา  นันทิยาภูษิต
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๓๐. หลักธรรมที่ใช้บริหารในการปกครอง นันทนิษฏ์   สมคิด

๓๑.
หลักธรรมกับการพัฒนาการบริหารจัดการ

ชุมชนเข้มแข็ง
พระครูพิสิฐสรภาณ

๓๒.
แนวคิดในการนำาเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนา

สู่การปฏิบัติ
กิตติศักดิ์  แท่งทอง

๓๓. มิลินทปัญหา : มีจิตเคลื่อนออกจากกายนี้

ไปปฏิสนธิหรือไม่
พระมหาวิเชียร  สุธีโร

๓๔.
ผลกระทบต่อชีวิตจากการตัดต่อ

พันธุกรรม: การศึกษาวิเคราะห์ในทัศนะ

พระพุทธศาสนา

พระสมุห์เจิม  

 ฉนฺทโก

๓๕. พุทธจริยศาสตร์ : กรณีการทำาสงครามเพื่อ

รักษาสันติภาพ
พระปลัดอำาพล  จันทร์ทอง
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๓๖. การทำาแท้ง : วิเคราะห์เรื่องสิทธิและชีวิต

ตามแนวพุทธจริยศาสตร์

ร.ท.ประเสริฐ 

 โมกแก้ว

๓๗. การรักร่วมเพศ: บทวิเคราะห์ตามแนวทาง

พุทธจริยศาสตร์
พระกุศล   สุภเนตฺโต

๓๘. การแก้ปัญหาจริยธรรม ตามพุทธ

จริยศาสตร์ : กรณีการทำาโคลนนิ่ง

พระครูสมุห์จิรพันธ์

จิรพนฺธโว

๓๙. วาทกรรมของผู้นำา: การประยุกต์ใช้การ

บริหารงานอย่างสร้างสรรค์
พระครูกิตติชัยกาญจน์

๔๐.
นิเวศภาวนา: วิถีการอนุรักษ์ธรรมชาติเชิง

พุทธบูรณาการ
พระมหาญาณภัทร  อติพโล

๔๑.
การุณยฆาต : วิเคราะห์ตามแนวพุทธ

จริยศาสตร์

พระครูวินัยธรภาณุมาศ

ภาณุปาโณ

๑.๒ ประเภทบทคว�มภ�ยนอก
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๔๒. เครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อเตรียมตัว

คลอดของผู้รับบริการชาวต่างชาติ

สุนันทา  

เอ๊าเจริญ

๔๓. หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก : ในสมัย ร.๗ 

(พ.ศ. ๒๔๗๑- พ.ศ. ๒๔๗๕)มีสุนทรียภาพหรือไม่?

เจตน์ 

 ตันติวณิชชานนท์

๔๔. การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ พัชรี  แช่มช้อย

๔๕. พุทธปัญญาเพื่อการพัฒนาตนในปรัชญาเซน พนมกร   คำาวัง

๔๖. ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนกับการแก้ไข

ปัญหาตามหลักพระพุทธศาสนา

สุวลังก์   

วงศ์สุรวัฒน์

๔๗. พุทธวิธีการแก้ไขนิวรณ์ ๕ ของวัยรุ่นในสังคมไทย ภัทรธิดา   แรงทน

44 45การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ (MCU BUDDHABANYA CONGRESS I ) พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน



ที่ เรื่อง ผู้เขียนบทความ
Full Text

(QR Code)

๔๘. มโนทัศน์เรื่องธาตุในพุทธปรัชญาเถรวาท วีรชาติ นิ่มอนงค์

๔๙. ศูนยตาแห่งพุทธปรัชญามหายานนิกายมาธยมิกะ
ณัฐปรียา 

 วิจิตรฐะพันธุ์

๕๐. ความศรัทธากับพลังบำาบัดรักษา
อริย์ธัช  

เลิศอมรไชยกิจ

๕๑. ปรัชญาการปกครองของฮั่นเฟยจื่อ
พระมหาศักรินทร์

ธมฺมาลโย
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๕๒ ภาวะผู้นำาที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรม
พระมหานรินทร์   

สุรปญฺโญ

๕๓ ผู้สูงอายุกับการปรับตัวสู่ยุคเปลี่ยนแปลง พระครูสมุห์จิรชาติ  

พุทธรกฺขิโต

๕๔ นิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : 

ข้อพิจารณาสำาหรับสังคมไทย

รินทร์ลภัส

เลิศศรีชัยกุล

๕๕ การเปลี่ยนแปลงองค์การในยุคโลกาภิวัฒน์ สุพล  ศิริ

๕๖ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร ปิยวัช  ละคร

๕๗ การบริหารตามลักษณะของรัฐประศาสนศาสตร์
พระปลัดพีระพงศ์   

ฐิตธมฺโม
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๕๘ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้

ทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมแก่ประชาชนใน

นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

จตุพล  พรหมมี

๕๙ ภาวะผู้นำาในการบริหารจัดการวัดยุคไทยแลนด์ ๔.๐ พระครูกิตติเขมาภิรม

๖๐ พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร สุภัทรชัย   สีสะใบ

๖๑ ภาวะผู้นำาที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัฒน์
พระมหาภาธร  อา

ภาธโร

๖๒ วิวัฒนาการของหลักธรรมาภิบาลสู่การบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่

พระมหาสุพัฒน์   

นนฺทปญฺโญ

๖๓ การบริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์ตามแนว

พระพุทธศาสนา
พระโกศล  มณิรตนา
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๖๔ รัฐประศาสโนบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของพระเจ้าอโศกมหาราช
ดร.ศิรวัฒน์  ครองบุญ

๖๕ พุทธรัฐศาสตร์ : ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ และบัณฑิต

ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยในหนึ่งทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๖๐-

๒๕๖๙)

อนุชา   พละกุล

๖๖ ความเป็นมาของวิชารัฐศาสตร์และวิวัฒนาการของ

รัฐศาสตร์
มะลิ  ทิพพ์ประจง

๖๗ การนำาหลักสังคหวัตถุ ๔ ไปใช้ในการบริหารจัดการ 

ขององค์กรบริหารส่วนตำาบล
พระครูนิติจันทโชติ

๖๘ การวางแผนการบริหารงานเชิงพุทธ พระครูนิภาภัทรกิจ

๖๙ ทุนท้องถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทางการ

ท่องเที่ยวต้นน้ำาเจ้าพระยา
รัตติยา   พรหมกัลป์
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๗๐
การบริหารงานพัสดุตามหลักพุทธธรรม ณัชชา   ณัฐโชติภคิน

๗๑ ทำาอย่างไรหากจะต่อสู้คดีในเพศบรรพชิต  กรณีพระ

ภิกษุต้องหาว่ากระทำาความผิดอาญาและพนักงาน

สอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อย

ชั่วคราว

พิทวัฒน์  มโนรัตน์

๗๒ การปฏิรูปภาคราชการสู่สภาพที่พึงปรารถนา เครือวัลย์   มโนรัตน์

๗๓
อุเบกขาธรรมกับการป้องกัน และปราบปรามการ

ทุจริต

พระมหาสุเมฆ   สมา

หิโต

๗๔ การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทำางาน

จรูญศักดิ์   

สุนทรเดชา

๗๕ ศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อบทบาท

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ในเขตพื้นที่การปกครอง

คณะสงฆ์ภาค ๘

พระครูโพธิชยานุสิฐ
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๗๖ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการองค์การ

บริหารส่วนตำาบลแพง อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม

พระบุญเพ็ง สุปภาโส

๗๗ รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อ

รองรับการพัฒนาสังคมไทย

ดร.ไพวรรณ   

ปุริมาตร

๗๘ การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา : รูปแบบและ

กระบวนการปฏิรูปการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อ

รองรับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่  ๒๑

ดร.พิชิต   ปุริมาตร

๗๙ กระบวนการการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.ดร.พรเศรษฐี   

วุฒิปัญญาอิสกุล

๘๐ ลักษณะ ความหมาย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ชุติพนธ์  วงษ์อมรวิทย์

๘๑ ประชาธิปไตย : การบริหารที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธ

ธรรม

พระครูใบฎีกาสุวินท์   

สุวิชาโน
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๘๒ เสรีภาพการบรรจุภัณฑ์ส่งผลต่อขยะมูลฝอยล้นเมือง

จริงหรือ

ดร.พิรจักษณ์ 

 ฉันทวิริยสกุล

๘๓ อุเบกขา กับ ผู้นำาทางการเมือง สุขสรร   ทองที

๘๔. แนวทางฟื้นฟูสมรรถนะผู้ติดยาเสพติดตามหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา
พระครูสิริพัชรากร

๘๕. ภาวะผู้นำาในโลกยุคใหม่
พระครูสมุห์ไพทูรย์

พนมสวย

๘๖. นโยบายสาธารณะในมิติสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไชยยุทธ์   อินบัว

๘๗. หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน
พระมหาอัมพร   ชุ

ตินฺธโร
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๘๘. หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

ภาครัฐ

พระครูปลัดพงษ์พันธ์

วำงสวโร

๘๙. ผลกระทบของการขาดจิตสาธารณะตอ่การพัฒนา จิรเดช   บำารุงสาลี

๙๐.
ความเสมอภาคทางเพศในทัศนะของมิเชล ฟูโกต์ : 

เพศวิถี

ดร.เพ็ญพรรณ  

 เฟื่องฟูลอย

๙๑. พระสงฆ์กับการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีในยุค ๔.๐
ผศ.ดร.อุบล   

วุฒิพรโสภณ

๙๒. การออกกำาลังกายในผู้สูงอายุในวัยเกษียณ อนุสรา  แก้วเสน

๒.๒ ประเภทบทคว�มภ�ยนอก

ที่ เรื่อง ผู้เขียนบทคว�ม
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๙๓. ความรู้ของประชาชนที่มีต่อบทบาทของศูนย์ดำารง

ธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ชานนท์  ธนุรเวท
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๙๔. ปัจจัยสุขภาพองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ

ของสำานักงานพัฒนาชุมชน  จังหวัดราชบุรี
เอกรัตน์   ครุฑชา

๙๕.
ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้

บริการเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ในเขตพื้นที่

ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ภณิตา   

พงษ์วุฒิธรรม

๙๖. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 

กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี
อดิษฐา   ฆารโสภณ

๙๗. ปัจจัยการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม จันทนา   อุดม

๙๘. ปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ 

: ศึกษากรณีในจังหวัดเชียงใหม่
ปารินุช   บริสุทธิ์ศรี

๙๙. การยับยั้งการกระทำาผิดของเด็กและเยาวชน ใน

กรุงเทพมหานคร

พ.ต.อ.ศรุต   

สงวนสุข
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๑๐๐. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อ

คุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฏรที่ว่าการ

อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สุวิน   ศรีเมือง

๑๐๑. บทบาทองค์การบริหารส่วนตำาบลในการเตรียมความ

พร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ

ดร.อภิชา  

พรเจริญกิจกุล

๑๐๒. หลักธรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขของชาวไทยซิกข์ นักรบ  นาคสุวรรณ์

๑๐๓. ปัญญาประดิษฐ์ กับระบบดิจิทัล เปรมารัช วิลาลัย

๑๐๔. บูวัตเล๊ะไกงตือนูนันปะลางิง : แนวทางการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาการทำาลวดลายผ้าทอมือ กรณีศึกษากลุ่ม

ศรียะลาบาติก ตำาบลสะเตง อำาเภอเมือง จังหวัด

ยะลา

รอกีเย๊าะ  กาแซ

๑๐๕. น้ำาตาลจากบ้านหัวป่าขลู : ภูมิปัญญาในการทำา

น้ำาตาลจาก ชุมชนบ้านหัวป่าขลู หมู่ที่ ๒ ตำาบลขนาบ

นาก อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กมลวรรณ 

 พันเพชร
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๑๐๖. ผ้ายกมะม่วงปลายแขน : การอนุรักษ์ และพัฒนา

กลุ่มอาชีพการทอผ้ายกเมืองนคร กรณีศึกษา ชุมชน

บ้านมะม่วงปลายแขนเทศบาลตำาบลท่างิ้ว อำาเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะชัย  

คงปาน

๑๐๗. พัฒนาการแนวทางการระดมทุนเพื่อการบูรณะ

เสนาสนะของวัด
พระมาโนช  ผุดผาด

๓. กลุ่มผลง�นวิช�ก�ร ด้�นสหวิทย�ก�รศึกษ� 

“พุทธปัญญ� : องค์คว�มรู้เพื่อพัฒน�ก�รศึกษ�ในศตวรรษที่ ๒๑”

๑.๑ ประเภทบทคว�มภ�ยใน

ที่ เรื่อง ผู้เขียนบทคว�ม
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๑๐๘. การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ 

๒๑

พระศักดิ์ดา   

อคฺคปญฺโญ

๑๐๙. พละ ๕ กับ การสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ ๒๑

พระภาณุพงศ์   เต

ชวโร

๑๑๐. การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ กับการศึกษาใน

ศตวรรษที่ ๒๑

พระมาวิน   

กาญฺจโน
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๑๑๑. การศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางกา

รวิปัสสนากัมมัฏฐาน

พระครูภาวนาวิริยา

นุโยค วิ,ดร.

๑๑๒. สภาพการเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตาม

นโยบายปฏิรูปการศึกษา
ยุทธนา  ขวัญเมือง

๑๑๓. กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ระบบ

ทะเบียนออนไลน์

พิชาณันช์

เตชะประสิทธิวานิช

๑.๒ ประเภทบทคว�มภ�ยนอก

ที่ เรื่อง ผู้เขียนบทคว�ม
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๑๑๔. ศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในงานวรรณกรรม

เยาวชนเรื่อง ขวัญสงฆ์ ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง

ปพิชญา 

พรหมกันธา

๑๑๕. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความ

คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

มาลี  

ภักดีเจริญ

๑๑๖. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารวิชาการใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดบึงกาฬ

อิทธิพันธ์  

อารมณ์เอื้อ
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๑๑๗. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นฐาน 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต ๑

หนูแดง   ปัญญา

๑๑๘. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต ๓

ศศิประภา   

ชายสวัสดิ์

๑๑๙. ภาวะผู้นำาของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

สุรีย์พร   ฟากฟื้น

๑๒๐. พฤติกรรมผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถาน

ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เขต ๘

ณัฐกานต์  

จันทร์ทอง

๑๒๑. การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำาของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๔  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน

สะกดคำา

พัทธนันท์  พาป้อ

๑๒๒. กลยุทธ์การจัดการการพัฒนาการศึกษานอกระบบ

เพื่อความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

สุชาติ  ถาวระ
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ที่ เรื่อง ผู้เขียนบทคว�ม
Full Text

(QR Code)

๑๒๓. การทำางานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สังกัดสำานักงาน คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ

สุชาติ  หมูสี

๑๒๔. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความ

ต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด

บึงกาฬ

ชลธิชา  โฆษิต

๑๒๕. การดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อำาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

เบานิ่ง   

พรพระอินทร์

๑๒๖. การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิ

บาลของผู้บริหาร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อำาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ประภาวดี  พักลา

๑๒๗. การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความ

คิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด

บึงกาฬ

สุปราณีย์  พิรักษา

๑๒๘. การวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงใจของสถาน

ศึกษาที่มีต่อจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.มนัสวี  ศรีนนท์
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ที่ เรื่อง ผู้เขียนบทคว�ม
Full Text

(QR Code)

๑๒๙. ศึกษาความเชื่อทางด้านศาสนาที่ปรากฏในบทเพลง

ลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย
ครรชิต  มีซอง

๑๓๐. ความรู้และการก่อหนี้สินนอกเหนือกองทุนเงินให้กู้

ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พรภัทร อินทรว

รพัฒน์

๑๓๑. แนวคิดเรื่อง ปัญหาการลงโทษประหารชีวิต
พระทรงชัย 
ขนฺติธมฺโม
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ภาคผนวก

ส่วนที่ ๔
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คำาส่ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ท่ี           /๒๕๖๑

เร่ือง   แต่งต้ังคณะบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

----------------------------------------

 เพ่ือให้การดำาเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์

พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เร่ือง “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 

ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๔๐ จึงมีคำาส่ังแต่งต้ังคณะบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ประกอบด้วย :- 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะบรรณาธิการ

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานคณะบรรณาธิการ

3. ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี รองประธานคณะบรรณาธิการ

4. ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รองประธานคณะบรรณาธิการ 

5. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รองศาสตราจารย์ ดร. คณะบรรณาธิการ

6. พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ, รองศาสตราจารย์ ดร. คณะบรรณาธิการ

7. ศาสตราจารย์ ดร. จำานงค์  อดิวัฒนสิทธ์ิ คณะบรรณาธิการ

8. ศาสตราจารย์ ดร. เดือน คำาดี  คณะบรรณาธิการ 

9. รองศาสตราจารย์ ดร. มาณพ  นักการเรียน  คณะบรรณาธิการ

10. รองศาสตราจารย์ ดร. สิริกร  กาญจนสุนทร คณะบรรณาธิการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาเรียม  นิลพันธ์ คณะบรรณาธิการ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรญา  ทองอุ่น คณะบรรณาธิการ

13. พระมหาไกรวรรณ์  ชินทตฺติโย, ดร. กรรมการและเลขานุการ

14. พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ, ดร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

15. พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, ดร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

16. พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

17. พระมหาเกรียงศักด์ิ  อินฺทปญฺโญ, ดร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

18. พระมหาสุรชัย ชยาภิวฑฺฒโน, ดร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ ๑๙) พระมหา.....
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19. พระมหาประเสริฐ  ถาวโร, ดร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

20. พระมหาสุชาติ อนาลโย,ดร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

21. พระมหาศุภวัฒน์  านวุฑฺโฒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

22. พระมหาสมคราม  สุเมโธ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

23. พระณัฏฐกฤศ  สุทฺธมโน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

25. นายสัญญา  สดประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

26. นายวีรพงศ์  เมืองจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

    ส่ัง  ณ  วันท่ี         ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

(พระราชปรัยิติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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คำาส่ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ท่ี           /๒๕๖๑

เร่ือง  แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรองบทความวิชาการ (Peer Review)

ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑ (MCU Buddhabanya Congress I)

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

----------------------------------------

 เพ่ือให้การดำาเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย

สงฆ์พุทธปัญยาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เร่ือง “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 

ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๔๐ จึงมีคำาส่ังแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรองบทความวิชาการ (Peer Review) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 

๑  (MCU Buddhabanya Congress I) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ประกอบด้วย :-

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย  
1. พระราชวรเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร.  

2. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รองศาสตราจารย์ ดร.

4. พระชยานันทมุนี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
5. พระเมธีสุตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
6. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รองศาสตราจารย์ ดร.
7. พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ, รองศาสตราจารย์ ดร.
8. พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. 
9. พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษ์  ภูริปญฺโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
10. พระมหาสมบูรณ์  วุฒิกโร, ดร.
11. พระมหาไกรวรรณ์  ชินทตฺติโย, ดร.
12. พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ, ดร.  
13. พระครูใบฎีกาอภิชาติ  ธมฺมสุทฺโธ, ดร.
14. พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร.  
15. รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบล  วุฒิพรโสภณ

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริวัจน์  ปุณยวุฒิปรีดา
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  

1. พระเมธาวินัยรส, รองศาสตราจารย์ ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

3. ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร.วีรพล  กุลบุตร  โรงเรียนนายร้อยตำารวจสามพราน

4. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร. ปราโมทย์  นุชสำาเนียง  โรงเรียนนายร้อยตำารวจสามพราน

5. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิญ  รักสัตย์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

6. รองศาสตราจารย์ ดร. มาณพ  นักการเรียน   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

7. รองศาสตราจารย์ ดร. กังวล  คัชฉิมา   มหาวิทยาลัยศิลปากร

8. รองศาสตราจารย์ ดร. สำาเนียง  เลื่อมใส   มหาวิทยาลัยศิลปากร

9. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเวศ  อินทองปาน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. รองศาสตราจารย์ ดร. สิริกร  กาญจนสุนทร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำานาจ  ยอดทอง   มหาวิทยาลัยมหิดล

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒินันท์  กันทะเตียน  มหาวิทยาลัยมหิดล

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม  นิลพันธ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์  บุญหนุน  มหาวิทยาลัยศิลปากร

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิสูงเนิน  มหาวิทยาลัยศิลปากร

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย  สติม่ัน   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติเมธี  หงษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  วิชานาติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรญา  ทองอุ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สั่ง ณ วันที่          ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

(พระราชปรัยิติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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