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 การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองจิตกับกายในปรัชญาของเรเนเดส์การ์ตส์กับพุทธปรัชญาเถรวาท  ...พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒเนเมธี (พันธ์ศร)ี 
 

 พระพุทธศาสนากับการเมือง : กรณีศึกษาการปฏิบัติตนของนักการเมืองไทยในปัจจุบัน  ...นางมยุรา อุรเคนทร์ 
 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองการสงเคราะห์บุตรและภรรยาในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ...พระมหาสุชาติ นาถกโร  (บวกขุนทด) 
 

  
 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองพุทธจริยศาสตร์กับโทษประหารชีวิต  ...พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย (ติวาปี) 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาชีวิตไทยในกวีนิพนธ์กรุงรัตนโกสินทร์  ...พระมหาเทอด ญาณวชิโร  (วงศ์ชะอุ่ม) 
 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์อุปมากถาในมิลินทปัญหา  ...พระมหาวิสิษฐ์ ปํฺญาวฑฺฒโน (กฤษวี) 
 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของหมอชีวกโกมารภัจ  ท่ีปรากฎในคัมภีร์  ...นางสาวเกศินี ล่ิมบุญสืบสาย 
 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์การประพฤติวุฏฐานวิธีในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ...พระมหาไพทูล อตฺถวํโส (วงศ์อามาตย์) 
 

 AN ANALYTICAL STUDY OF THE ROLES PLAYED BY PHRA VINAYADHRA IN VINAYAPITAKA : A CASE STUDY 
OF PHRA UPÂLÎ THERA AND PHRA PATÂCÂR 

...Kritsana Raksachom 

 

 พระพุทธเจ้า : บทบาทแล้วหน้าท่ีในฐานะพระบรมครู  ...พระมหาสุพัฒน์ กลฺยาณธมฺโม (ศรีชมชื่น) 
 

 การประเมินหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม : ศึกษากรณีนักธรรมชั้นตรี  ...พระมหาพจน์ สุวโจ  (พยัคฆ์พิทยางกูร) 
 

 การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา : ศึกษา
เฉพาะกรณีโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ  

...พระมหาธานินทร์  ฐิติวีโร (อินทวี) 

 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองความไม่ประมาทในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ...พระครูประสิทธิสรคุณ (บุรินทร์ ฐิตธมฺโม) 
 

 อิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายเซนในงานของท่านพุทธทาสภิกขุ  ...นายรัตนชัย บุญศรี 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบเจตสิกธรรมในพระอภิธรรมปิกฎกับพระสุตตันตปิกฎ  ...นางสาวนัตติมา ชูดวงแก้ว 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของขงจื๊อกับพุทธปรัชญาเถรวาท  ...พระมหาอภิวิชญ์ ธีรปํฺโญ (ศรียะอาจ) 
 

 การศึกษาวิเคราะห์ธรรมกายในพระพุทธศาสนา  ...พระมหาไสว โชติโก (ทํานา) 
 

 ศึกษารูปแบบและแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมของพระครูพิศาล-ธรรมโกศล (สุพจน์ กํฺจนิโก, “หลวงตา” – “แพรเยื่อไม”้) ...พระมหาสัญญา ปํฺญาวิจิตฺโต (โปร่งใจ) 
 

  
 บทบาทผู้ปกครองในการอบรมศีลธรรมและจริยธรรมแก่เด็กเล็กก่อน เกณฑ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ วัดพรหม
สุวรรณสามัคคี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  

...พระมหาสมควร ธมฺมธีโร (สายงาม) 

 

 ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชวรมุนี(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ...พระวุฒิกรณ์ วุฑฺฒิกรโณ (พรมพิมพ์) 
 

 การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเร่ืองประโยชน์ในพุทธปรัชญาเถรวาท  ...พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน (ผาทา)  
 

 พุทธจริยาวัตร และพระจริยาวัตรของพระเยซูคริสต์ : การศึกษาเปรียบเทียบในมหาปรินิพพานสูตร  กับพระวรสารลูกา  ...พระครูบวรสิกขการ (บุญเสริม ชนะฤทธิ์) 
 

 ศึกษากระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาของ  พระโพธิญาณเถระ ( ชา สุภทฺโท)  ...พระมหาวิชาญ สุวิชาโน  (บัวบาน) 
 

 การสํารวจทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-วิทยาลัยท่ีมีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาการชนบท  ...พระวันชัย ธนวํโส (กัณหะกาญจนะ) 
 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ตามทรรศนะของพระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต) ...พระประเสริฐ ชุตินฺธโร (สุนทรวัฒน์)  
 

 จริยศึกษาเพ่ือพัฒนาจริยธรรมแก่นักเรียนตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา  ...พระมหาเดชศักดิ์ ธีรปํฺโญ (โพธิ์ชัย) 
 

 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อนิตยสารพุทธจักรของสมาชิก  และ นิสิตมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

...พระมหาปกานนท์ พุทฺธิเมธี (พิลาพันธุ์) 

 

 การศึกษาอิทธิพลของอายตนะ(ส่ือ)ท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ...พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ (โพธิ์นอก) 
 

 ศึกษาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชวิทยาคม  (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)  ...พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู) 
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 บทบาทของพระสงฆ์ ส่ือบุคคลในการชี้นําและปลูกจิตสํานึกประชาชนชนบท เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ  อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
: ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการระดับเจ้า  

...พระมหาธีระวุฒิ ธีรธมฺโม (โสมเกษตรินทร์) 

 

 บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ศึกษาเฉพาะกรณีพระอธิการพงษ์ศักดิ์  เตชธมฺโม ...พระมหาเจิม สุวโจ (สุกรรณ์) 
 

 สถานภาพสตรีในพระพุทธศาสนา  ...พระมหากมล ถาวโร (มั่งคํามี) 
 

 การศึกษาเร่ืองการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ...พระมหาอํานวย อานนฺโท (จันทร์เปล่ง) 
 

  
 ศึกษาความสัมฤทธิผลในการเปิดรับข่าวสารด้านพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  และสังคม ณ วัดปากนํ้า ภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร  

...พระมหาสํารวย จารุวณฺโณ (บุญส่ง) 

 

 การศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีลข้อท่ี ๕ ท่ีมีต่อสังคมไทย  ...พระมหาสํารวย ญาณสํวโร  (พินดอน) 
 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์เกี่ยวกับความกรุณาของพระโพธิสัตว์ในคัมภีร์ชาดก  ...พระราสละคะละ สิวลี เถโร 
 

 ศึกษาการใช้ประโยชน์และความพ่ึงพอใจต่อคอมพิวเตอร์ของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

...พระมหามนตรี สุปภาโส (สืบด้วง) 

 

 อิทธิพลของวัตถุมงคลท่ีมีต่อสังคมไทยปัจจุบัน  ...พระมหามนตรี วลฺลโภ(ป้อมสุข) 
 

 จริยธรรมท่ีปรากฏในลํากลอน  ...พระมหาประหยัด ปํฺญาวโร (สุนนท์)  
 

 ศึกษาวิเคราะห์ศรัทธาชาวพุทธไทยในปัจจุบัน  ...พระมหาปรม โอภาโส (กองคํา) 
 

 การศึกษาแนวความคิดเร่ืองมนุษย์นิยมในปรัชญาขงจื๊อ  ...พระมหาบุญเรือง ปํฺญาวชิโร (เจนทร)  
 

 การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเร่ืองเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท  ...พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร (พิลาพันธุ์) 
 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองอนัตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท  ...พระมหานิยม สีลสํวโร  (เสนารินทร์) 
 

 การศึกษาวิเคราะห์ความคิดเร่ืองจักรวาลวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท  ...พระครูโสภณปริยัตยาทร (เช่ือม ชินวํโส – สอนรอด) 
 

 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองมุสาวาทในพุทธปรัชญาเถรวาท  ...พระสมพงษ์ ติกฺขธมฺโม (ราชเจริญ) 
 

 ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์กับกฎแห่งกรรมของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน  ...พระมหาประศักดิ์ อคฺคปํฺโญ (ชั่งแสง) 
 

 อิทธิพลของวรรณคดีบาลีเร่ืองปัญญาสชาดกท่ีมีต่อสังคมไทย  ...พระมหาปรีชา มโหสโถ  (เส็งจีน) 
 

 การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  ...พระมหาชัยวัฒน์ อภิญาณจารี (สิงห์โงน) 
 

  
 ศึกษาวิเคราะห์เชิงปรัชญาเร่ืองสันโดษในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ...พระมหาจรัญ วิจารณเมธี (นิลาพันธุ์) 

 

 การศึกษาวิเคราะห์เร่ืองโลกในทัศนะของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท  ...พระมหาอุไร อาตาปโก (มั่งมี) 
 

 อนิจจตาในพุทธปรัชญาเถรวาท  ...พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที (นักการเรียน)  
 

 การศึกษาบทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระในการเผยแผ่  ...พระมหาสุชญา โรจนญาโณ  (ยาสุกแสง) 
 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองเวสสันดรชาดก ศึกษาเฉพาะทานบารมี  ...พระมหาบุญทัน อานนฺโท  (พาหา) 
 

 การศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศพม่า  ...พระมหาบัวสาย ปํฺญาวชิโร (ขนเป้ียม)  
 

 การศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิตมนุษย์ในทรรศนะพุทธปรัชญา  ...พระมหาทองสุข สุจิตฺโต (ไกรพงษ์) 
 

 การศึกษาบทบาทของพระมหากัสสปเถระในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ...พระมหาจรูญ ปํฺญาวโร  (อินทร์ยงค์) 
 

 การวิเคราะห์เชิงปรัชญาเร่ือง ปรัชญาการศึกษา ในทัศนะของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  ...พระมหาบรรจง สิริจนฺโท (สมมนา) 
 

 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อวรรณคดีไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี เสภาเร่ืองขุนช้าง ขุนแผน  ...พระมหาสุรเดช สุรสกฺโก (อินทรศักดิ์) 
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 การเชิงวิเคราะห์เร่ืองเทวดาในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ...พระครูวินัยธรสุเทพ อกิํฺจโน 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเร่ืองความหลุดพ้นในพุทธ  ...พระมหาณรงค์ชัย ฐานชโย (สนิทผล)  
 

 การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาจริยธรรมเร่ืองการทําแท้งทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาทกับกฎหมายการทําแท้ง  ...พระสมุทร ถาวรธมฺโม (ทาทอง) 
 

 อิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาทต่อศิลปวัฒนธรรม  สมัยสุโขทัย  ...พระมหาเกษม หาสจิตฺโต (พยุง) 
 

 การศึกษาบทบาทของพระสารีบุตรเถระในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ...พระกิตติศักดิ์ ยโสธโร (แก้วเหลา) 
 

  
 การศึกษาวิเคราะห์เร่ืองจิตและนัยสําคัญของจิตในพุทธปรัชญาเถรวาท  ...พระอัสสชิตะ 

 

 การศึกษาเปรียบเทียบกฎธรรมชาติระหว่างกฏปฏิจจสมุปบาทกับกฎแห่งเต๋า  ...พระมหาวิศิษฐ์ อาจารสมฺปนฺโน (สมบูรณ์ 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบจริยศาสตร์ของอาริสโตเติลกับพุทธจริยศาสตร์  ...พระมนตรี สุปุติโก (บุตรดี) 
 

 การศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของ  สํานักวิปัสสนาวิเวกอาศรม  ...พระครูประคุณสรกิจ (สุชาติ ชิโนรโส, เสงี่ยมจิตต์) 
 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองการเทศน์มหาชาติท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย  ...พระมหาธวัช เขมธโช (พุทธโส) 
 

 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยู่ในบทเพลงลูกทุ่งไทย  ...พระมหาสมชัย สิริวฑฺฒโน (ศรีนอก) 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบความจริงเร่ืองจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท  กับจิตในปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ  ...พระมหาราเชนทร์  ธมฺมกาโม (ธาตุเงิน) 
 

 การศึกษาบทบาทของพระอานนท์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ...พระมหาจิตติภัทร อจลธมฺโม (จันทร์คุ้ม) 
 

 การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของศีลท่ีมีต่อสังคมไทย  ...พระอุบล กตปุํฺโญ (แก้ววงษ์ล้อม) 
 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองบุญในพุทธปรัชญาเถรวาทและปรัชญาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  ...พระมหาเอกนรินทร์ เอกนโร (วงษ์ขันธ์) 
 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ือง ชีวิตภิกษุณีกับการบรรลุอรหัตผล : เฉพาะท่ีปรากฏในเถรีคาถา  ...พระมหาสังเวย ธมฺมเนตฺติโก (เนตรนิมิตร) 
 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุเพ่ือพัฒนาสังคมไทย  ...พระมหาสง่า สุภโร (ณ ระนอง) 
 

 ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก  ...พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ์) 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเซนกับพุทธปรัชญาเถรวาท  ...พระมหาสมเกียรติ อคฺคกิตฺติ (ปาวิไล) 
 

 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีมีต่อแนวความคิดทางการเมืองการปกครองของพระเจ้าลิไท  ศึกษาเฉพาะกรณี : ไตรภูมิ
พระร่วง (เตภูมิกถา) 

...พระศรีสุธรรมเมธี (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙) 

 

  
 การวิเคราะห์เชิงปรัชญาเร่ืองบาปในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ...พระมหาไพฑูรย์ สุทฺธวิธุโร (น้อยวัน) 

 

 การศึกษาวิเคราะห์เร่ืองมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท  ...พระมหาประสิทธิ์ สิริปํฺโญ (ฤทธิ์มหันต์) 
 

 กาเมสุมิจฉาจารกับปัญหาจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน  ...พระมหาปัญญา ชยปํฺโญ  (ดาบพลหาร) 
 

 การศึกษาวิเคราะห์นิพพานในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ...พระมหานรินทร์ ฐานุตฺตโร (วรสุข) 
 

 การศึกษาวิเคราะห์เร่ืองทุกข์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเปรียบเทียบกับปรัชญาเอกซิสเตนเชียลิสม์ของฌอง-ปอล  ซาตร์ ...พระมหากฤษณะ ตรุโณ (บูชากุล) 
 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเร่ือง “จิตว่าง” ของท่านพุทธทาส  ...พระฟอง อภิวณฺโณ (สวัสดี) 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเร่ืองเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมในจริยศาสตร์  ของค้านท์กับในพุทธจริยศาสตร์ตามทรรศนะ
ของพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  

...พระมหากันต์ วฑฺฒนวํโส (มโนวัฒนันท์)  

 

 ทัศนะเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและปัญหาเร่ืองกรรมในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน  ...พระอุทัย จิรธมโม (เอกสะพัง) 
 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองกรรมและสังสารวัฎในพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีมีผลต่อการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทยใน
ปัจจุบัน  

...พระมหาพิเชษฐ์ ธีรวํโส (ดอกรัก) 
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 ปาณาติบาตกับปัญหาจริยธรรมในพุทธปรัชญา  ...พระมหาทวี ฐานวโร(อ่อนปัสสา) 
 

 นรกและสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ...พระมหาสมจินต์ สมมาปญโญ (วันจันทร)์  
 

 

http://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=2%20
http://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=1%20

