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• วัตถุประสงค์

วารสารมหาจุฬาวิชาการ เป็นวารสารวิชาการ ราย ๔ เดือน (ปีละ ๓ ฉบับ) คือ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน, ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้
บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สงั คม เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
เพือ่ สนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการและ
บทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในมิตทิ างด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนือ้ หา
สาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เปิดรับบทความ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กรเสนอบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
 ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
อย่างน้อย ๒ ท่านต่อบทความ
 ทรรศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทรรศนะของ
ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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• เจ้าของ

กองวิชาการ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้อง ๓๐๕ เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถ.พหลโยธิน ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๓, โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘๐๑๓

• ที่ปรึกษาวารสารมหาจุฬาวิชาการ

พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.
พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร.
พระราชปริยัติมุนี, รองศาสตราจารย์ ดร.
พระราชสุตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พระศรีสิทธิมุนี
พระครูปริยัติกิตติธ�ำรง, รองศาสตราจารย์ ดร.

• บรรณาธิการ

ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
อธิการบดี
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. โกนิฏฐ์ ศรีทอง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นายสุชญา ศิริธัญภร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

• หัวหน้ากองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ :

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ พรมเลิศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายคะนอง ปาลิภัทรางกูร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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• คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสารมหาจุฬาวิชาการ (Peer Review)

สาขาวิชา ศาสนา, ปรัชญา, พระพุทธศาสนา, ครุศาสตร์, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร.
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รองศาสตราจารย์ ดร. พระราชปริยัติมุนี, รองศาสตราจารย์ ดร.
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศาสตราจารย์ ดร.จ�ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.เวทย์ บรรณกรกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
รองศาสตราจารย์รังษี สุทนต์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศุภษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย หมื่นชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ
ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ส�ำเนียง เลื่อมใส
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา จันทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท สัตโยภาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ สยาม ด�ำปรีดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม
ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์

• ฝ่ายประสานงานและจัดการ
พิสูจน์อักษร
พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.
นายสินชัย วงษ์จ�ำนงค์
นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร
นายสันทัด จันทร์ทาทอง
งานสมาชิก
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
บันทึกข้อมูล
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนพดล เพ็ญประชุม

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์
นางสาวสังเวียน ฟูเฟื่อง

• นิติกร

นายธวัช แย้มปิ๋ว

• ภาพ/ศิลปะ

พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส

• ออกแบบปก

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

นายศักดิ์รพี พันพา
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• จัดรูปเล่ม
นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

• พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต�ำบลลไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๕๕๕-๘๕๕๙ โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๕๔๕

• จ�ำนวนที่ตีพิมพ์ ๕๐๐ เล่ม

Indexed in Group 2
วารสารมหาจุฬาวิชาการ
เป็นสมาชิกเครือข่ายวารสารวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (JSH)
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บทบรรณาธิการ
วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้รวบรวมบทความ
วิชาการของผูบ้ ริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ตา่ งสถาบันได้สง่ บทความทางวิชาการ
มาร่วมตีพิมพ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ท�ำให้มีคณาจารย์ ได้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรม
และการน�ำไปประยุกต์ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ แลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ามหลักค�ำสอนทางพระศาสนา
อันเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการและคณะท�ำงานฝ่ายประสานงาน
ได้รับเกียรติจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก ส่งบทความทางวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ จ�ำนวน
๒๕ บทความ แบ่งเป็น ๒ ภาค คือ ภาคภาษาไทย มี ๒๓ บทความ และภาคภาษาอังกฤษ ๒ บทความ
ในบทความทั้งหมด แบ่งเป็นบทความวิชาการ ๒ บทความ บทความวิจัย ๒๓ บทความ อีกทั้งมี
บทวิพากษ์หนังสือในท้ายเล่ม ซึ่งรายละเอียดบทความต่าง ๆ กองบรรณาธิการ ได้กล่าวถึงเนื้อหาของ
แต่ละบทความโดยสรุป ดังนี้
บทความวิจัยที่ ๑ เรื่อง “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง” โดย นางสุภัค ตรังรัตนจิต และ
ดร.ลัดดา ผลวัฒนะ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภาคกลาง
มี ๑๗ องค์ประกอบ ๑๑๕ ตัวแปร ส่วนผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง มี ๕ องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ (๑) การด�ำเนินงาน (๒) กระบวนการบริหารงานวิชาการ (๓) กิจกรรมการเรียนรู้ (๔) การมี
ส่วนร่วมการศึกษา และ (๕) ควบคุมคุณภาพการศึกษา ประเมินและรับรองรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
มีผลการประเมินรูปแบบในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒
บทความวิจัยที่ ๒ เรื่อง “รูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย นางสาวมนทิรา สังข์ทอง รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร และ รศ.ดร.วิชัย
แหวนเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัย พบว่า (๑) สภาพห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือสภาพห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเกี่ยวกับปัจจัย
ทางด้านต้นน�้ำ  ด้านสภาพห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านกลางน�้ำ  ด้านสภาพ
ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านปลายน�้ำ  และ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(๒) ผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นไปตามรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการห่วงโซ่อุปทานการ
ท่องเที่ยว และ (๓) แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
บทความวิจัยที่ ๓ เรื่อง “การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน: กรณีศึกษาบ้านทุ่งศรี ต�ำบลทุ่งศรี อ�ำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่” โดย พระมหายุทธนา
นรเชฏฺโ, ผศ.ดร. และ ดร. จุฑารัตน์ ทองอินจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การประยุกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ในระดับหมูบ่ า้ น เป็นการประยุกต์ดว้ ยการน�ำเอาเศรษฐกิจพึง่ พาตนเองใน ๓ ระดับ ได้แก่ การพึง่ ตนเอง
ในระดับครอบครัว การพึ่งตนเองในระดับกลุ่ม และการพึ่งตนเองในระดับชุมชน มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในระดับหมู่บ้าน ด้วยด�ำเนินกิจกรรมที่พอดีเหมาะสมกับตนเอง
ไม่ใหญ่เกินไป เป็นไปได้และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน ทั้งในระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน
สภาพปัจจุบันของการพัฒนาเศรษฐกิจของคนในหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ครอบครัวแบบพึง่ พาตนเองและการติดต่อกับหน่วยงานของภาครัฐ เพือ่ รับการสนับสนุนด้านต้นทุนการ
ผลิตและโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐสนับสนุนให้ด�ำเนินการ รูปแบบการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมี ๒
รูปแบบ คือ การประยุกต์ตามศักยภาพของตนเองภายในระดับครัวเรือน และการประยุกต์ตามศักยภาพ
ในระดับกลุ่ม องค์ประกอบที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน มี ๕ ด้าน ได้แก่ ผู้น�ำ  แรงงาน เป้าหมาย จิตอาสา และการด�ำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
บทความวิชาการที่ ๔ เรือ่ ง “ภาษาและวัฒนธรรม: ความหมาย ความส�ำคัญ และความสัมพันธ์
ระหว่างกัน” โดย พระอุดมธีรคุณ เเละนางสาวบัณฑิกา จารุมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในสังฆราชูปถัมภ์ ผลการศึกษาพบว่า ภาษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบสัญลักษณ์
ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ เพือ่ สือ่ สารในชีวติ ประจ�ำวันตามวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการสือ่ สาร ส่วนวัฒนธรรมเป็นเรือ่ ง
ทุกประการที่อยู่ในวิถีชีวิตมนุษย์ ดังนั้น ภาษาและวัฒนธรรมจึงมีลักษณะคล้ายกันในแง่ที่ว่าเป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นและทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ สามารถถูกสืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งจนกลายเป็น
ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ การปฏิบัติอันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะของคนกลุ่มนั้น อย่างไร
ก็ตามด้วยลักษณะเฉพาะของภาษาที่มีหน้าที่เพื่อการสื่อสารความหมายอันสะท้อนความคิด ทัศนคติ
ค่านิยมและถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ใช้ภาษาอันเป็นลักษณะหนึ่งของวัฒนธรรม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ภาษา
มีฐานะเป็นสาขาหนึ่งของวัฒนธรรม
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บทความวิจยั ที่ ๕ เรือ่ ง “รูปแบบการบริหารระบบประกันคุณภาพสูค่ วามเป็นเลิศของโรงเรียน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร” โดย นางสาวพิมพ์นารา เสาวนิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอว่า ผลการวิจัยพบว่า (๑) รูปแบบการบริหารระบบประกันคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ
การบริหารระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน สู่ความเป็นเลิศ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ด้านการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนประกอบด้วย ๓ ประเด็น ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร ประกอบด้วย ๓ ประเด็น
ด้านที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ด้านที่ ๕ ด้านการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการคุณภาพ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ในแต่ละด้านมีกระบวนการบริหารจัดการระบบประกัน
คุณภาพ ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ การควบคุมคุณภาพ (วางแผน - Plan) ประกอบด้วย ๔ ประเด็น
ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจติดตามคุณภาพ (การดาเนินการ - Do) ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ขั้นตอนที่ ๓
การประเมินคุณภาพ (ตรวจสอบและปรับปรุง S - See) ประกอบด้วย ๓ ประเด็น (๒) ผลการตรวจสอบ
รูปแบบการบริหารระบบประกันคุณภาพสูค่ วามเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร พบว่ า รู ป แบบการบริ ห ารระบบประกั น คุ ณ ภาพสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ของโรงเรียนที่สร้างขึ้น สรุปจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมตาม
องค์ประกอบ และ กระบวนการบริหารระบบประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด และสามารถน�ำ
รูปแบบไปใช้ในการบริหาร ระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา
บทความวิจัยที่ ๖ เรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม ส�ำหรับ
นิสติ ระดับปริญญาตรี” โดย นางสาวศิรวิ รรณ ดับทุกข์ และ ดร.นฤมล เทพนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่า (๑) แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม มีคุณภาพด้านสื่อ
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ และมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๓
(๒) นิสิตที่ใช้แอปพลิเคชันเกิดความตระหนักรู้ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมหลังการใช้สูงกว่าก่อนใช้
แอปพลิเคชัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๓/๒.๕๐ และการทดสอบค่าทีก่อนและหลังใช้แอปพลิเคชัน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .๐๕ และ (๓) นิสติ มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๗
บทความวิจัยที่ ๗ เรื่อง “ปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในการท�ำดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น�ำทางการศึกษา” โดย ผศ.สุภาภรณ์ ตั้งด�ำเนินสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในการท�ำดุษฎีนิพนธ์
มีดังนี้ (๑) การจัดสรรเวลาเพื่อท�ำดุษฎีนิพนธ์ (๒) อาจารย์ช่วยเหลือแนะน�ำความรู้แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะผู้น�ำ  การบริหารการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย และวิธีการ
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ท�ำดุษฎีนิพนธ์ และ (๓) อาจารย์ที่ให้ค�ำแนะน�ำ  และรับฟังปัญหาของผู้เรียน การส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการท�ำดุษฎีนพิ นธ์ ได้แก่ (๑) การท�ำงานตามทีอ่ าจารย์มอบหมาย และ (๒) การค้นคว้า
ข้อมูลตามที่อาจารย์แนะน�ำ  โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถก�ำหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ วัตถุประสงค์
การวิจัย และค้นคว้าตัวแปรที่ศึกษาได้การแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการท�ำดุษฎีนิพนธ์
ได้แก่ (๑) การศึกษาผู้เรียนเป็นกรณีศึกษา ท�ำให้ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ น�ำข้อแนะน�ำ
จากอาจารย์ไปค้นคว้าศึกษาเอกสาร และท�ำให้ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบในการท�ำงานตามที่
อาจารย์มอบหมาย (๒) การใช้กิจกรรมใหม่ ๆ ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้ และ (๓) การใช้โครงการ
ใหม่ ๆ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้
บทความวิจัยที่ ๘ เรื่อง “การพัฒนาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาบริษัท
อุลตร้าไทเกอร์ จ�ำกัด” โดย นายจิรพันธุ์ สุวตั นนาคิน และ ผศ.ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเชิงพาณิชย์น�ำทุนทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการแสดงศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัวเชิงพาณิชย์ มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ คือ การสื่อสารทางการตลาด สถานที่ ฉาก แสง สี เสียง
เครื่องแต่งกาย แม่ไม้มวยประกอบการแสดง ส่วนแนวทางการพัฒนาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวจะต้อง
ครอบคลุมด้านพาณิชย์และแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน คือ (๑) เป็นธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์โดยให้
สถานทีจ่ ดั การแสดงศิลปะการต่อสูป้ อ้ งกันตัวก�ำหนดการน�ำเสนอรูปแบบการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ในรูปแบบธุรกิจเช่าพืน้ ทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าทุนทางวัฒนธรรม (๒) เป็นแหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรมในรูปแบบ
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยการจัดกิจกรรมซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
บทความวิจัยที่ ๙ เรื่อง “อิทธิพลของทักษะด้านภาษีอากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในระบบใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลของผู้ท�ำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล” โดย นายวินัย ปณิธานรักษ์ชัย และดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุอยู่ระหว่าง ๓๕-๔๕ ปี
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท�ำบัญชีมากกว่า ๑๕ ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต�่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท และส่วนใหญ่มีสถานที่ท�ำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับทักษะด้านกฎหมายภาษีอากรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ท�ำ
บัญชีมีทักษะด้านกฎหมายภาษีอากรในด้านความรู้ในระบบใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับ
ปานกลาง ในด้านความรู้ในระบบการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต และในด้านความรู้กฎหมายภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากรอยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธกี ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
พบว่า ทักษะด้านกฎหมายภาษีอากรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-Tax Invoice
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by E-mail ในด้านการจัดท�ำใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการส่งมอบใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการเก็บรักษาใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการสนับสนุนที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .๐๕
บทความวิจัยที่ ๑๐ เรื่อง “การบริหารงานบุคคลในทศวรรษหน้า กรณีมหาวิทยาลัยในก�ำกับ
ของรัฐ” โดย นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย และ นางสาวกิตฑามาศ ศิริไชย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของบุคลากรที่จ�ำเป็นต้องมีส�ำหรับภาพฉากทัศน์
ในอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (๑) ยึดหลักความถูกต้อง (๒) เป็นผู้มีความยึดมั่นในคุณธรรม
(๓) เป็นผู้มีความเป็นมืออาชีพในการท�ำงาน (๔) เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ/จิตอาสา (๕) เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม/เอือ้ ประโยชน์ตอ่ สาธารณะ (๖) เป็นผูม้ รี ะเบียบวินยั ในการท�ำงาน (๗) เป็นผูม้ คี วาม
คิดสร้างสรรค์ มีความเพียร/อดทน เมือ่ พิจารณาภาพอนาคตระบบบริหารงานบุคลากรในทศวรรษหน้า
พบว่า ภาพอนาคตด้านที่เป็นไปได้มากที่สุด ประกอบด้วย (๑) มีโครงสร้างองค์กรแบบใหม่เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ลดความซ�ำ้ ซ้อนของงาน (๒) มีภาพลักษณ์ทที่ นั สมัยในยุคดิจทิ ลั (๓) โครงสร้าง
ระบบบริหารลดขนาดลงมากกว่าปัจจุบัน (๔) ถูกตรวจสอบมากขึ้น (๕) บุคลากรมีการเรียนรู้และ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (๖) บุคลากรมีคุณลักษณะที่ควรจะต้องมี คือมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีจิตสาธารณะ/จิตอาสา มีความเป็นมืออาชีพ ส�ำหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรบุคคล
ในทศวรรษหน้า กรณีมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ พบว่าระบบบริหารจ�ำเป็นต้องมีแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน
บทความวิจยั ที่ ๑๑ เรือ่ ง “รูปแบบการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะทางสังคมส�ำหรับนักเรียน
ในชนบทภาคเหนือโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานศึกษา” โดย ดร.ประพิณ
ขอดแก้ ว และ ผศ. เยี่ ย มลั ก ษณ์ อุ ด าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ผลการวิ จั ย พบว่ า
การด�ำเนินงานของสถานศึกษาที่มีบริบททางภูมิสังคมที่แตกต่างกันได้ด�ำเนินงานพัฒนาทักษะทาง
สังคมของนักเรียนโดยครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนานักเรียนในกิจกรรม
“มัคคุเทศก์น้อย” ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน�ำไปใช้ ด้านการจัดอบรมและวิทยากร และด้าน
การน�ำเสนอผลงานวิจัย อยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
“มัคคุเทศก์น้อย” ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน�ำไปใช้ อยู่ในระดับมาก ซึ่งในการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมตามบริบทของสถานศึกษาสามารถพัฒนานักเรียนด้านทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น
บทความวิจัยที่ ๑๒ เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขในพระพุทธศาสนา” โดย พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ�ำนาจ ยอดทอง และ
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า
ความสุขในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง สภาวะแห่งความสุขสบาย สภาวะที่ปราศจากความทุกข์
และสภาวะที่สามารถทนต่อความทุกข์ได้ง่าย พระพุทธศาสนาแบ่งความสุขออกเป็น ๔ ระดับคือ
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(๑) ระดับกามสุข ความสุขจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก (รู้จักเสพ) (๒) ทิพยสุข ความสุข
จากการมีคุณธรรมในจิตใจ (๓) ฌานสุข ความสุขจากฉานสมาบัติ สามารถระงับกิเลสได้ชั่วคราว
(๔) นิพพานสุข ความสุขจากการบรรลุมรรคผลนิพพาน สามารถก�ำจัดกิเลสได้อย่างถาวร ส่วนการเรียน
ในทางพระพุทธศาสนา ตรงกับค�ำว่า “สิกขา” และ “ภาวนา” สิกขา หมายถึง การเรียน การฝึกปฏิบัติ
การเล่าเรียนให้รเู้ ข้าใจ และฝึกหัดปฏิบตั ใิ ห้เป็นคุณสมบัตทิ เี่ กิดมีขนึ้ ในตนหรือท�ำให้ได้ทำ� เป็น ตลอดจน
การเรียนรู้จากประสบการณ์จนก่อให้เกิดความรู้ ความคิด มีสมาธิ และสติปัญญาที่ดีงาม ส่วนค�ำว่า
“ภาวนา” หมายถึง การท�ำให้เป็นให้มีขึ้น การฝึกอบรม การเรียนรู้ที่พัฒนาชีวิตมนุษย์ใน ๔ ด้าน ได้แก่
ร่างกาย ศีลหรือสังคม จิตใจ และปัญญา ดังนั้น ทั้งสิกขาและภาวนา จึงเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาชีวิต
เพื่อเป้าหมายส�ำคัญคือความสุข และการเรียนรู้อย่างมีความสุขในทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ได้แก่ ความสุขจากการ
เรียนรู้ ๒ ระดับ คือระดับกามสุข (รู้จักเสพ) และระดับทิพยสุข (มีคุณธรรมประจ�ำใจ)
บทความวิจัยที่ ๑๓ เรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของพระนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดย
พระมหาเอก เมธิกาโณ (เจตสลัน) และ รศ.ดร. คริชณะ ฉิมมณี มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการศึกษา
พบว่า ในด้านพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างใช้งานสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า ๑
ประเภท โดยเฟซบุ๊กมากที่สุด เข้าใช้งานครั้งละมากกว่า ๓ ชั่วโมงต่อวัน วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เฟซบุก๊ คือ เพือ่ เปิดรับข่าวสารผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ และส�ำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ธรรมะ ส่วนใหญ่
จะเข้าเว็บธรรมะทั่วไปโดยไม่ได้เจาะจงเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง เข้าใช้งานครั้งละ ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง
ต่อวัน ผลการศึกษาในด้านการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ๔.๒๘ หรืออยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ โดยหัวข้อย่อยใช้สำ� หรับค้นหาความรูเ้ พิม่ เติม มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ ๔.๔๐ ผลการศึกษาในด้าน
การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ๓.๗๕ หรืออยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อย่อย
การแชร์หัวข้อธรรมะ ข้อคิดต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๘๒ ผลการศึกษาในด้านผลกระทบจากการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ๒.๒๗ หรือในระดับน้อย โดยหัวข้อย่อยเสียสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
คือ ๒.๓๔ ส�ำหรับผลการศึกษาสมมติฐานในด้านการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ตัวแปร
สถานภาพ อายุ และคณะที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ส่วนตัวแปร
พรรษา และระดับชัน้ ทีต่ า่ งกันมีการใช้ประโยชน์จากสือ่ สังคมออนไลน์แตกต่างกัน ผลการศึกษาในด้าน
การเผยแผ่ธรรมะและผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่าตัวแปร สถานภาพ อายุ พรรษา
คณะ และระดับชั้นที่ต่างกันมีการเผยแผ่ธรรมะและผลกระทบแตกต่างกัน
บทความวิจัยที่ ๑๔ เรื่อง “การพัฒนาสติเพื่อสร้างสันติภาพ” โดย นางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาสติเพือ่ สร้างสันติภาพ นอกจาก
จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งได้โดยตรงแล้วยังส่งผลดี ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านพฤติกรรม เมื่อบุคคลมีการ
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พัฒนาสติ ท�ำให้ส�ำรวมระวัง กาย วาจา มีจิตอาสา (๒) ด้านจิตใจ มีหิริ โอตัปปะ ซึ่งรวมไปถึง การมีจิต
ที่มี เมตตา กรุณา (๓) ด้านปัญญา สติที่ถูกพัฒนาแล้ว มีโยนิโสมนสิการ ช่วยควบคุมจิตใจและยับยั้งใจ
บทความวิจัยที่ ๑๕ เรื่อง “วิพากษ์แนวคิดทุนนิยมที่ปรากฏในลัทธิคอมมิวนิสต์” โดย
นาวาเอกนพดล บงกชกาญจน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลจากการศึกษาพบว่า
แนวคิดเรือ่ งทุนนิยมนัน้ เป็นแนวคิดทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจทีย่ อมให้บคุ คลมีกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ และทรัพยากร
สนับสนุนให้มีเสรีภาพในการผลิตและการค้า ซึ่งด�ำเนินการโดยเจ้าของปัจจัยการผลิตและเป็นผู้
ประกอบการทางเศรษฐกิจ ตลอดถึงยอมให้ระบบทุนนิยมเอกชนหรือองค์กรการธุรกิจสามารถใช้
ปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี โดยที่รัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงระบบของเอกชนหรือองค์กร การด�ำเนินการ
ดังกล่าวจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาก�ำไรเป็นส�ำคัญและสามารถน�ำทุนนั้นไปสร้างหนทางหาก�ำไรด้วย
วิธกี ารต่างๆ เป็นแนวคิดทีต่ รงกันข้ามกับเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ส่วนแนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์นนั้
เป็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับการปกครองในระบอบสังคมนิยมมีหลักส�ำคัญที่ถือ คือ สิ่งที่ท�ำให้มนุษย์
มีความสุข
บทความวิจยั ที่ ๑๖ เรือ่ ง “การจัดการองค์ความรูก้ ฬี าภูมปิ ญ
ั ญาไทย: กรณีศกึ ษาหมากรุกไทย”
โดย นายศุภกร พิษณุทะนงศักดิ์ และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการองค์ความรู้กีฬาหมากรุกไทย
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วยกระบวนการส�ำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ (๑) การแสวงหา และการ
สร้างความรู้ (๒) การจัดเก็บ และจัดประเภทความรู้ (๓) การถ่ายทอดความรู้ (๔) การน�ำความรู้
ไปใช้งาน ผลการวิจัยยังให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการองค์ความรู้กีฬาหมากรุกไทยว่า ภาครัฐ
และภาคเอกชนสามารถเข้ามาส่งเสริมกระบวนการจัดการองค์ความรู้หมากรุกไทยเพิ่มเติมได้ด้วยการ
สงวนรักษา และสร้างความตระหนักถึงคุณค่า ความส�ำคัญขององค์ความรูห้ มากรุกไทย รวมถึงสนับสนุน
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชน กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบการศึกษาภาคบังคับ
และสร้างแหล่งเรียนรู้
บทความวิจัยที่ ๑๗ เรื่อง “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการ” โดย
พระสุระศักดิ์ ธุวสีโล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า การศึกษา
ประสิทธิภาพของการเลิกบุหรี่เชิงพุทธวิธี เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ได้แก่
ด้านความคิดเห็นทัว่ ไปเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ ด้านสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ด้านการเสริมสร้างสมาธิ
และค่านิยมตามแนวพุทธบูรณาการ (ปัจจัยให้ละเว้น) พบว่าก่อนและหลังการอบรมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ ๙๕ ชุดฝึกอบรมพัฒนาจิตพิชติ บุหรีด่ ว้ ยฝึกปฏิบตั ิ
วิปัสสนา มีส่วนช่วยให้ผู้ปฏิบัติเห็นทุกข์ เห็นสาเหตุของทุกข์ เห็นหนทางในการดับทุกข์ และเมื่อลงมือ
ปฏิบตั จิ งึ ท�ำให้ทกุ ข์นนั้ ดับไปตามหลักอริยสัจ ๔ จึงมีหลักทีถ่ กู ต้องสามารถน�ำไปใช้กบั ชีวติ ได้ในอนาคต
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(13)
บทความวิจัยที่ ๑๘ เรื่อง “ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะกูด” โดย นางสาวรัตนา เพ็ชรสูงเนิน และ นายชัชวาลย์
มากสินธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะกูด ได้ให้
บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๘๖ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๗.๑๕ และประเด็นที่น่าสนใจของการให้บริการ คือ เป็นการบริการสาธารณะในเชิงรุก
ที่เข้าถึงผู้รับบริการทุกหลังคาเรือน ด้วยสภาพของพื้นที่เป็นเกาะ มีสภาพพื้นที่สูง ๆ ต�่ำ ๆ บางส่วนของ
พื้นที่ต้องสัญจรทางเรือในการเข้าถึงพื้นที่ ดังนั้นการให้การบริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเกาะกูดจะรอคอยให้ประชาชนเข้าหาเพื่อรับการบริการที่ส�ำนักงานคงเป็นการ
ไม่สะดวกแก่ประชาชนในท้องถิน่ การบริการเชิงรุกจึงเป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการให้บริการของประชาชน
ในท้องถิ่น จึงท�ำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการการรับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเกาะกูดอยู่ในระดับมากที่สุด
บทความวิจัยที่ ๑๙ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนต�ำบลในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์” โดย ผศ.ดร.วรภพ วงค์รอด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพความเข้าใจในบทบาทของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล ได้แก่ ด้าน
การจัดเวทีกลางปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิน่ ด้านประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน
และท้องถิ่น และด้านการเชื่อมโยงการท�ำงานอยู่ในระดับมาก และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอยู่ใน
ระดับน้อย ส่วนบทบาทของสภาองค์กรชุมชนต�ำบลในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในต�ำบล ได้แก่
การมีส่วนร่วมเวทีปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานสภาองค์ชุมชน การด�ำเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมเสนอแนะปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือความ
ต้องการของประชาชนต่อหน่วยงานในท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนความรู้สมาชิกองค์กรชุมชน การด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การแสดงความคิดและร่วม
หารือต่อการด�ำเนินกิจกรรมหรือโครงการ กลไกการรับฟังปัญหาและเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
ต่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในขณะที่การประสานงานและด�ำเนินงานร่วม
กับหน่วยงานในท้องถิน่ อยูใ่ นระดับน้อย ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานของสภาองค์กรชุมชน
ในการบริหารจัดการร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง
บทความวิจัยที่ ๒๐ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)” โดย ดร.ชุลีพร สุระโชติ ผศ.ดร.ปริญญา
ทองสอน และ ดร.สมศิริ สิงห์ลพ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า (๑) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ประกอบด้วยเหตุผลและ
ความส�ำคัญ หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้าง/เนื้อหา แนวคิดและทฤษฎี
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(14)
กระบวนการพัฒนาครู กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรมและการประเมินผล ผลการ
ประเมินหลักสูตรพบว่าทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีคุณภาพ อยู่ในระดับมากตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
(๒) ผลการประเมินการใช้หลักสูตร พบว่า ผลการทดสอบความรู้ของครูหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .๐๕ ความสามารถของครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทักษะการปฏิบัติ
กิจกรรม PLC ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเจตคติของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ (๓) การประเมิน
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
บทความวิจัยที่ ๒๑ เรือ่ ง “ตัวบ่งชี้วฒ
ั นธรรมองค์การส�ำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย” โดย ผศ.ดร.ส�ำราญ ศรีคำ� มูล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการศึกษาวิจยั
พบว่า (๑) จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องโดยวิธใี ช้ตารางสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัย(Content Analysis) ตามทฤษฎีของ Bloom's Taxonomy of Educational
Objective ตัวบ่งชีว้ ฒ
ั นธรรมองค์การส�ำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกอบ
ด้วย ๔ องค์ประกอบย่อย ๑๒ ตัวบ่งชี้ และ ๔๘ พฤติกรรมบ่งชี้ และโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ตัวบ่งชีว้ ฒ
ั นธรรมองค์การทีเ่ หมาะสมตามเกณฑ์ทกี่ าํ หนดไว้ คือ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับหรือสูงกว่า ๓.๐๐ (๒)
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง ๖๔๐ รูป/คน และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์องค์
ประกอบหลัก (Factor Analysis) โดยโปรแกรมส�ำเร็จรูป โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (X2) เท่ากับ ๘๒.๑๘ ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ ๔๒ ("X" ^"2"
/df =๑.๙๕) และค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง (GFI)เท่ากับ ๐.๙๘ มีคา่ ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง
ทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ ๐.๙๖ และค่าความคลาดเคลือ่ นในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)
เท่ากับ ๐.๐๓๙ และ (๓) องค์ประกอบย่อยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงกว่าเกณฑ์ ๐.๕๐
ทุกตัวบ่งชี้และพฤติกรรมบ่งชี้มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงกว่าเกณฑ์ ๐.๓๐ ทุกตัว % ๔.
น�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ พร้อมกับยึดคติพจน์ของ
มหาวิทยาลัย คือ ระเบียบ สามัคคี บ�ำเพ็ญประโยชน์ มาเป็นกรอบในการพัฒนา
บทความวิจัยที่ ๒๒ เรื่อง “การขับเคลื่อนพลังชุมชนในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในเขตลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา” โดย นางสาวหทัยชนก คะตะสมบูรณ์ และ พระสุธีรัตนบัณฑิต,
รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า โครงสร้างและระบบการขับเคลือ่ น
พลังชุมชนในการจัดการภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในเขตลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา ประกอบด้วย ระบบการขับเคลือ่ น
พลังชุมชนในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยภาคีและเครือข่ายทางสังคม มีการบริหารงานโดย
ก�ำหนดหน้าที่ชองแต่ละฝ่าย โดยมีผู้น�ำชุมชน และความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
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บทความวิจัยที่ ๒๓ เรื่อง “การตั้งครรภ์แทนในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท” โดย พระมหา
จีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปัญหา
การตัง้ ครรภ์แทน เป็นปัญหาสังคมทีเ่ ริม่ มีผลกระทบมากยิง่ ขึน้ ทุกภาคส่วนควรมีนโยบายในการป้องกัน
และให้ทราบถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มาขอตั้งครรภ์แทนและผู้รับตั้งครรภ์แทน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านสิทธิ และปัญหาด้านการซื้อขายเด็ก ล้วนน�ำไปสู่ผลกระทบต่อสังคม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พระพุทธศาสนาไม่ได้คัดค้าน หรือเห็นด้วย ว่าขัดต่อหลักค�ำสอนของศาสนา ทว่า
การกระท�ำนั้นประกอบด้วยเจตนาบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายที่ต้องการมีบุตรและผู้ที่ท�ำหน้าที่ตั้งครรภ์แทน
เพราะถือว่า เป็นการช่วยเหลือผูอ้ นื่ ให้สมปรารถนา แสดงออกถึงความมีเมตตากรุณา ปัญหาส�ำคัญของ
“การตัง้ ครรภ์แทน” คือ ความท้าทาย ระหว่าง “คุณค่า” ทางด้านจิตใจ และ “มูลค่า” ทางด้านเศรษฐกิจ
สมดุลและความลงตัวของ “การตั้งครรภ์แทน” ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านจริยธรรม หรือปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นประเด็นข้อกฎหมาย จึงอยู่ที่การออกกฎหมายที่สอดคล้องตรงกับ “เทคโนโลยี”
ซึ่งเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ต่างๆ ให้สอดคล้องตรงกับ “กระแสโลกาภิวัตน์” ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ ก�ำลัง
เข้ามามีบทบาท “ท�ำลายล้าง” ธุรกิจต่าง ๆ ซึ่ง “ธุรกิจตั้งครรภ์แทน” เอง ก็ตกอยู่ใต้กระแสการ
ท�ำลายล้างของเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมทันสมัยต่างๆ เช่นกัน ไม่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ ดังนั้น สมดุล
ระหว่าง “คุณค่า” ทางจิตใจ กับ “มูลค่า” ที่เป็นตัวเงิน สร้างงาน จ้างงาน และท�ำให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับ
เงินค่าตอบแทนอย่างมีความสุข จึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ ง “สมดุล” โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ของพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ใน “การตัง้ ครรภ์แทน” ให้ถกู ต้องชอบธรรมต่อไป
Academic Article I “Development of Teaching Critical Reading Skills through
Reading Strategies for Enhancing Readers Based Linguistics” By Bundit Pantito
(Krongbuaban) Mahachulalongkornrajavidyalaya University The author proplsed That :
Applied teaching techniques have been spread all people, in terms of technical
terms, terminology, reading improvement, it is necessary for students to figures out the
meaning of words, sentences, comprehension and awareness in reading effectively.
However, to achieve the goals, the effective integration of reading skills and essential
techniques can be considered as a core task in teaching reading to students, including
motivation and attitude towards in aspects of critical thinking in academic progress as
well.
Research Article II “The Method of Cultivation Bhāvanāmayapaññā in
Visuddhimagga” By Ven. Disana Santacitto Thach Mahachulalongkornrajavidyalaya
University The author proplsed That : Those three kinds of knowledge are Sutamayapaññā
(knowledge comes from hearing), Cintāmayapaññā (knowledge comes from thinking)
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and Bhāvanāmayapaññā (knowledge comes from meditation practice). According to
the Theravāda Buddhist scriptures, all of three kinds of knowledge can lead to the
end of suffering. As Samādhi Bhāvanā (mental absorption) is related with the cultivation
of Bhāvanāmayapaññā, therefore, one specific discourse called Samādhi Bhāvanā
Sutta and the Jhāna Sutta are taken into account to explain and to examine the
Sutta contents which will pave the way to understand about the cultivation of
Bhāvanāmayapaññā in the Theravāda Buddhist scriptures.
บทวิพากษ์หนังสือ เรื่อง “คัมภีร์มหายาน ลังกาวตารสูตร” งานเขียนของ ไดเซ็ต ไตตาโร่ ซูซูกิ
แปลเรียบเรียงโดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ) โดย พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส
นักวิชาการศึกษา เเละ นายสุชญา ศิริธัญภร กองบรรณาธิการ วารสารมหาจุฬาวิชาการ ได้กล่าวถึง
หนังสือนี้ไว้ว่า ปัจจุบันคัมภีร์ท่ีมีความส�ำคัญกับพระพุทธศาสนามหายานนั้น มีมากมายหลายเล่ม
ล้วนเป็นไปตามค�ำสอนของส�ำนักต่าง ๆ นิกายต่าง ๆ แต่เมื่อกล่าวถึงคัมภีร์ดั้งเดิมที่เป็นรากฐานให้กับ
ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนามหายานแล้ว ก็ต้องนึกถึงคัมภีร์ “ลังกาวตารสูตร” แปลว่า สูตรที่ว่าด้วย
การแผ่ขยายของธรรมเข้าไปสู่ลังกา เป็นพระสูตรส�ำคัญของพระพุทธศาสนามหายานนิกายโยคาจาร
และเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนานิกายเซน โดยเนือ้ หาของพระสูตรเน้นสอนเรือ่ งศูนยตาเหมือนค�ำสอน
ของส�ำนักมาธยมิกะ ซึ่งต่อมาค�ำสอนท�ำนองนี้ได้เป็นหลักการส�ำคัญของพระพุทธศาสนานิกายเซน
เนือ้ หาของบทความเหล่านี้ เป็นบทความวิจยั เเละบทความวิชาการทีไ่ ด้รบั จากคณาจารย์ สถาบัน
อุดมศึกษาภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ล้วนให้มุมมองในมิติทางด้านศาสนาเเละปรัชญา รวมทั้งพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ในสาขาวิชาสหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
ได้อย่างครอบคลุมเเละลึกซึ้ง
ส�ำหรับรายละเอียดบทความทั้งหมดเหลานี้ ผู้ใคร่ต่อการศึกษาเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้
จากบทความดังกล่าว ในวารสารฉบับนี้ เเละพบกันอีกในวารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓
กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๓

(รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง)
บรรณาธิการ
วารสารมหาจุฬาวิชาการ
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สารบัญ

เรื่อง											
บทบรรณาธิการ
ภาคภาษาไทย
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง
นางสุภัค ตรังรัตนจิต และ ดร.ลัดดา ผลวัฒนะ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

หน้า
(๖)

รูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นางสาวมนทิรา สังข์ทอง, รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร, รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑๗

การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน :
กรณีศึกษาบ้านทุ่งศรี ต�ำบลทุ่งศรี อ�ำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, ดร., ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ทองอินจันทร์
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษาและวัฒนธรรม: ความหมาย ความส�ำคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างกัน
พระอุดมธีรคุณ, นางสาวบัณฑิกา จารุมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
รูปแบบการบริหารระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
นางสาวพิมพ์นารา เสาวนิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมส�ำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
นางสาวศิริวรรณ ดับทุกข์, ดร.นฤมล เทพนวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในการท�ำดุษฎีนิพนธ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น�ำทางการศึกษา
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งด�ำเนินสวัสดิ์
มหาวิทยลัยราชภัฏสวนดุสิต

๙๔

การพัฒนาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาบริษัท อุลตร้า ไทเกอร์ จ�ำกัด ๑๐๗
นายจิรพันธุ์ สุวัตรนาคิน ผศ.ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อิทธิพลของทักษะด้านภาษีอากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในระบบใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลของผู้ท�ำบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นายวินัย ปณิธานรักษ์ชัย, ดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การบริหารงานบุคคลในทศวรรษหน้า กรณีมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย, นางสาวกิตฑามาศ ศิริไชย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมส�ำหรับนักเรียนในชนบทภาคเหนือ
โดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานศึกษา
ดร.ประพิณ ขอดแก้ว, ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขในพระพุทธศาสนา
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร., ผศ.ดร. อ�ำนาจ ยอดทอง,
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๒๑

๑๓๒

๑๔๙

๑๖๕

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของพระนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๗๘
พระมหาเอก เมธิกาโณ (เจตสลัน), รศ.ดร.คริชณะ ฉิมมณี
มหาวิทยาลัยรังสิต
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(19)
การพัฒนาสติเพื่อสร้างสันติภาพ
นางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๙๑

วิพากษ์แนวคิดทุนนิยมที่ปรากฏในลัทธิคอมมิวนิสต์
นาวาเอกนพดล บงกชกาญจน์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๐๓

การจัดการองค์ความรู้กีฬาภูมิปัญญาไทย : กรณีศึกษาหมากรุกไทย
นายศุภกร พิษณุทะนงศักดิ์, ผศ.ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๑๗

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการ
พระสุระศักดิ์ ธุวสีโล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๒๙

ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะกูด
นางสาวรัตนา เพ็ชรสูงเนิน, นายชัชวาลย์ มากสินธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
แนวทางการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนต�ำบลในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ผศ.ดร.วรภพ วงค์รอด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)
ดร.ชุลีพร สุระโชติ, ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน, ดร.สมสิริ สิงห์ลพ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
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๒๓๙

๒๕๔

๒๗๒
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(20)
ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมองค์การส�ำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ส�ำราญ ศรีค�ำมูล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๒๘๖

การขับเคลื่อนพลังชุมชนในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา
นางสาวหทัยชนก คะตะสมบูรณ์, พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๐๑

การตั้งครรภ์แทนในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๑๘

English

Development of Teaching Reading through Reading Strategies
for Enhancing Learners Based Applied Linguistics
Bundit Pantito (Krongbuaban)
Faculty of Humanities, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
The Method of Cultivation Bhāvanāmayapaññā in Visuddhimagga
Ven. Disana Santacitto Thach
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

343

บทวิพากษณ์หนังสือเรื่อง “คัมภีร์มหายาน ลังกาวตารสูตร”
งานเขียนของไดเซ็ต ไตตาโร่ ซูซูกิ
แปลเรียบเรียง พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ) ศ.ดร.
โดย พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส และนายสุชญา ศิริธัญภร
กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬาวิชาการ

๓๕๕

ภาคผนวก
- ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณาน�ำลงในวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- กระบวนการจัดท�ำวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- ขั้นตอนการด�ำเนินงานวารสารมหาจุฬาวิชาการ
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๓๖๗
๓๗๔
๓๗๖
๓๗๗
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