
๑ 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย�ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย  
 
 

๑. ช่ือ/สกุล   ผศ. ดร.บุญเลิศ   โอฐส ู  
๒. ตําแหน*งทางวิชาการ   ผู�ช�วยศาสตราจารย� 
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  ธรรมนิเทศ/พระพุทธศาสนา/ปรัชญา/พระไตรป&ฎกศึกษา/ 
                                          ศาสนาเปรียบเทียบ/วิป,สสนาภาวนา/การสอนสังคมศึกษา  
๔. สังกัด   หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ ป5ท่ีสําเร็จการศึกษา สถานท่ีศึกษา 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (ธรรมนิเทศ) ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ป.ธ. ๘ (ภาษาบาลี) ๒๕๔๘ กองบาลีสนามหลวง 
 
๖.  ภาระงานในความรับผิดชอบ  

๖.๑ ประสบการณ�ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ท่ี รายวิชาท่ีสอน สถานท่ีสอน 

๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘ พุทธธรรมประยุกต� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ห�องเรียน

คณะพุทธศาสตร� วัดพิกุลทอง) 
 

๖.๒ ประสบการณ�ในการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ท่ี รายวิชาท่ีสอน สถานท่ีสอน 

๑ กรรมฐานในพระไตรป&ฎก สาขาวิชาพระไตรป&ฎกศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 
 



๒ 

 

๖.๓ ประสบการณ�ในการสอนระดับปริญญาโท 
 

ท่ี รายวิชาท่ีสอน สถานท่ีสอน 

๑ สัมมนาวิป,สสนาภาวนา สาขาวิชาวิป,สสนาภาวนา ศูนย�บัณฑิตศึกษา วิทยาเขต
บาฬีศึกษาพุทธโฆส มจร. 

๒ กรรมฐาน สาขาวิชาธรรมนิเทศ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

๓ พระพุทธศาสนาเถรวาท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

๔ ธรรมนิเทศเบ้ืองต�น สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 
๕ พุทธวิธีการสื่อสาร สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 
๖ สัมมนาธรรมนิเทศ สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 
๗ สัมมนาป,ญหาการสื่อสารร�วมสมัย สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 
๘ การผลิตสื่อเพ่ือการเผยแผ�พุทธธรรม สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 
๙ การสื่อสารเชิงพุทธกับประชาคมอาเซียน สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

๑๐ สัมมนาวิทยานิพนธ� สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 
 

๖.๔ ประสบการณ�ในการสอนระดับปริญญาเอก  
ท่ี รายวิชาท่ีสอน สถานท่ีสอน 

๑ วิป,สสนากรรมฐาน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 
๒ สัมมนาพระพุทธศาสนากับศาสตร�สมัยใหม� สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มจร. 

 
๗.  ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 

๗.๑  งานวิจัย 
- พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี และคณะ (๒๕๔๗). ทัศนคติของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต*อการ

ปฏิบัติวิป>สสนากัมมัฏฐาน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

- พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี และคณะ (๒๕๔๘). ศึกษาปรากฏการณ�วิธีการสอนวิป>สสนา
กัมมัฏฐานตามหลักสติป>ฏฐานส่ีในป>จจุบัน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. 

- พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี และคณะ (๒๕๕๑).  การวิเคราะห�คัมภีร� : พุทธวิธีการส่ือสาร.  
กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

- ดร.บุญเลิศ โอฐสู และคณะ (๒๕๕๘).  การใชAส่ืออุปกรณ�ในการส่ือสารของพระพุทธเจAา.  
กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

- ดร.บุญเลิศ โอฐสู ร�วมกับ ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย� และคณะ (๒๕๕๘). การศึกษาผลของ
การปฏิบัติวิป>สสนากัมมัฏฐานต*อระดับของความดันโลหิต. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร�วมกับสภาวิจัยแห�งชาติ. 



๓ 

 

- ดร. บุญเลิศ โอฐสู ร�วมกับ ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย� และคณะ (๒๕๕๙). การศึกษาผลของ
การปฏิบัติอานาปานสติกัมมัฎฐานท่ีมีต*อคุณภาพชีวิตของผูAปCวยท่ีไดAรับการลAางไตทางช*องทAอง. 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร�วมกับสภาวิจัย
แห�งชาติ. 

- ดร. บุญเลิศ โอฐสู ร�วมกับ รองศาสตราจารย� บํารุง สุขพรรณ� และคณะ  (๒๕๕๙). แบบ
แผนการส่ือสารของสหกรณ�ออมทรัพย�ในการส*งเสริมคุณภาพชีวิตดAวยหลักธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิตท่ีม่ันคงและย่ังยืน.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร� มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร�วมกับสภาวิจัยแห�งชาติ. 

- ดร.บุญเลิศ โอฐสู ร�วมกับ ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย� และคณะ (๒๕๖๑). การฟFGนฟูคุณภาพ
ชีวิตของผูAสูงอายุท่ีไดAเขAาร*วมโครงการปฏิบัติวิป>สสนากรรมฐาน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร�วมกับสภาวิจัยแห�งชาติ. 
 

๖.๒  บทความวิชาการ/บทความวิจัย             
- พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (๒๕๔๘). มีทางนี้ทางเดียวเท*านั้น.  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน� ปM

ท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๔๘. 
- พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (๒๕๕๐). พุทธธรรมเพ่ือความเขAาใจชีวิต: ปฏิจจสมุปบาท. (วารสาร

บัณฑิตปริทรรศน� ปMท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓ ก.ค.-ก.ย. ๒๕๕๐. 
- พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (๒๕๕๑). พุทธอัตตสิกขา: หลักการพัฒนาชีวิตสู*ความเปIนจริง.

วารสารบัณฑิตปริทรรศน� ปMท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓ ก.ค.-ก.ย. ๒๕๕๑. 
- พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (๒๕๕๑). “พุทธศาสนากับจริยศาสตร� : การตามดูจิตเพ่ือรู�ความจริง

ของชีวิต”.  รวบรวมบทความทางวิชาการพระพุทธศาสนา. ในคราวประชุมอธิการบดีพระพุทธศาสนาโลก, 
ปMท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ก.ย. ๒๕๕๑. 

- พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (๒๕๕๕). ศึกษาปรากฏการณ�วิธีการสอนวิป>สสนากรรมฐานตามหลัก
สติป>ฏฐานส่ีในป>จจุบัน.(วารสารบัณฑิตปริทรรศน� ปMท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ ก.ย.-ธ.ค. ๒๕๕๕), ๑๖-๓๔. 

- ดร. บุญเลิศ  โอฐสู (๒๕๕๖).   “อินทรีย� ๕ ความเปRนใหญ�ท่ีสามารถพาเราไปยังสถานท่ีท่ีไม�เคย
ไป”.  ดุษฎีปริทรรศน� นิสิตดุษฎีบัณฑิตรุ*นท่ี ๖ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร. ฉบับท่ี ๑ : ๑๔ พ.ค.
๒๕๕๖, ปMท่ี ๑. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู (๒๕๕๗). “อป,สเสนธรรม ธรรมดุจพนักพิงเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม”. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  ในเรื่ องพุทธบูรณาการเ พ่ือการพัฒนาจิตใจและสังคม ครั้ ง ท่ี  ๑ .
(พระนครศรีอยุธยา: คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓-๒๔ ก.ค. ๒๕๕๗), 
หน�า ๕๘๙-๕๙๘. 



๔ 

 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู (๒๕๕๘). “การพัฒนาจิตตามหลักจิตตานุป,สสนาสติป,ฏฐาน (การตามดูจิต)”.
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน� มจร (ฐาน TCI กลุ*มท่ี ๑). ปMท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ มกราคม– เมษายน ๒๕๕๘, 
หน�า ๓๓-๕๓. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู ร�วมกับ ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย� และคณะ. (๒๕๕๘). “การศึกษาผลของการ
ปฏิบัติวิป,สสนากัมมัฏฐานต�อระดับของความดันโลหิต”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน� มจร (ฐาน TCI 
กลุ*มท่ี ๑). (ปMท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๕๘), หน�า ๓๑-๔๔. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู ผู�ร�วมกับ ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย� และคณะ. (๒๕๕๙).  “การศึกษาผลของ
ของการปฏิบัติอานาปานสติกัมมัฏฐานท่ีมีต�อคุณภาพชีวิตของผู�ปVวยท่ีได�รับการล�างไตทางช�องท�อง”. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน� มจร (ฐาน TCI กลุ*มท่ี ๑).  ปMท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๓ กันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙, หน�า 
๑๒๘-๑๔๓. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู ร�วมกับ นางสาวกนิษฐา อุ�นอบ ดร.ผุสดี วัฒนสาคร และคณะ. (๒๕๕๙). “การ
พัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดท�าการ�องอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”. รายงานการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ. ครั้งท่ี ๙. (กรุงเทพมหานคร: คณะ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙), หน�า  ๙๐-๙๖. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู ร�วมกับ พระบุญทัน ปภาโส  ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท�กุล  และคณะ. (๒๕๕๙). 
“การศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างศีล กับ สมาธิ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. รายงานการประชุมระดับชาติ
และระดับนานาชาติ. ครั้งท่ี ๙. (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙), หน�า ๑๘๕-๑๙๒. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู ร�วมกับ พระป&ยวัชร� ป&ยวชิโร ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท�กุล และคณะ. (๒๕๕๙). 
“พุทธบูรณาการความกตัญWูตามรอยพระพุทธเจ�าเพ่ือสังคมยุคใหม�”. รายงานการประชุมระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ. ครั้งท่ี ๙. (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙), หน�า  ๒๑๑-๒๒๑. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู ร�วมกับ พระมหาบูรพา อภิชฺชวานนฺโท ดร.ณสรัญ มหิทธิชาติกุล และคณะ. 
(๒๕๕๙). “การประยุกต�แนวการสอนธรรมจากพุทธกิจ ๕ เพ่ือการเผยแผ�พระพุทธศาสนาในสังคมไทย”. 
รายงานการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ. ครั้งท่ี ๙. (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร�
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙), หน�า ๑๗๕-๑๘๔. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู ร�วมกับ พระมหาธีระยุทธ เขมธมฺโม  ดร.ณสรัญ มหิทธิชาติกุล และคณะ. 
(๒๕๕๙). “การสื่อสารสารัตถะกําเนิดมนุษย�ในคัมภีร�พระพุทธศาสนาเถรวาท”. รายงานการประชุมระดับชาติ
และระดับนานาชาติ. ครั้งท่ี ๙. (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙), หน�า ๑๙๑-๒๐๒. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู ร�วมกับ นายสุนทร จันทร�นิเวศน� ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท�กุล และคณะ. 
(๒๕๕๙). “การศึกษาการเผยแผ�พุทธธรรมผ�านพระพุทธรูป : ศึกษาเฉพาะกรณีพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานในวัด
เบญจมบพิตรดุสิ ตวนาราม”.  รายงานการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ .  ครั้ ง ท่ี  ๙ . 
(กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙), หน�า  ๒๐๓-๒๑๐. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู ร�วมกับ พระนัฐฏิยากร รํสิสฺสโร(วิรุณพันธ�) ดร.สุรศักด์ิ จิรวัสตร�มงคล และ
คณะ. (๒๕๕๙). “ป,จจัยพุทธวิธีการสื่อสารท่ีสร�างภูมิคุ�มกันต�อวิกฤตศรัทธาเรื่องการไม�ปฏิบัติตามพระธรรม
วินัย : กรณีศึกษาพระสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�กรุงเทพมหานคร”. รายงานการประชุมระดับชาติและ



๕ 

 

ระดับนานาชาติ. ครั้งท่ี ๙. (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙), หน�า  ๑๕๖-๑๖๒ 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู ร�วมกับ ดร.ปณัชญา ลีลายุทธ. (๒๕๖๐). “จริยธรรมและจรรยาบรรณ
สื่อมวลชนยุคดิจิทัล”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน� มจร (ฐาน TCI กลุ*มท่ี ๑). ปMท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ 
พฤษภาคม – สิงหาคม  ๒๕๖๐, หน�า ๑๗๖-๑๘๙. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู (๒๕๖๑).  “บทวิจารณ�หนังสือ “พุทธปรัชญา”.  วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน� มจร (ฐาน TCI กลุ*มท่ี ๑). ปMท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๑  มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑, หน�า ๒๐๗-๒๑๒. 

- ดร.บุญเลิศ โอฐสู ร�วมกับ ดร.สายสมร นาครดา. (๒๕๖๑) “รูปแบบการประยุกต�ใช�ภิกขุปาฏิโมกข�
เพ่ือการบริหารองค�กรแนววิถีพุทธ”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน� มจร. (ฐาน TCI กลุ*มท่ี ๑). ปMท่ี ๖ ฉบับท่ี 
๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑, หน�า ๑๖๑-๑๗๓. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู และคณะ (๒๕๖๑). “การใช�สื่อและอุปกรณ�ในการสื่อสารของพระพุทธเจ�า”. 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน� มจร (ฐาน TCI กลุ*มท่ี ๑). ปMท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑, 
หน�า ๕๘๔-๕๙๔. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู ร�วมกับ ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย� รศ.บํารุง สุขพรรณ� (๒๕๖๑). “การฟZ[นฟู
คุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุท่ีได�เข�าร�วมโครงการการปฏิบัติวิป,สสนากรรมฐาน”. วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน� มจร (ฐาน TCI กลุ*มท่ี ๑). ปMท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๓ กันยายน – ธันวาคม  ๒๕๖๑, หน�า ๑๑-๒๓. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู (๒๕๖๑).  “บทวิจารณ�หนังสือเรื่อง “พุทธปรัชญา”.  วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน� มจร (ฐาน TCI กลุ*มท่ี ๑). ปMท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๑  มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑, หน�า ๒๐๗-๒๑๒. 

- ดร.บุญเลิศ  โอฐสู ร�วมกับ รศ.บํารุง สุขพรรณ� และคณะ (๒๕๖๑). “แบบแผนการสื่อสารของ
สหกรณ�ออมทรัพย�ในการส�งเสริมคุณภาพชีวิตด�วยหลักธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิตท่ี
ม่ันคงและยั่งยืน”. วารสารวิจยวิชาการ มจร. วิทยาเขตนครสวรรค�. ปMท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม 
๒๕๖๒. 

 
๘.  กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 


