
 

 

ประวตั ิ
1. ชือ-ฉายา-นามสกลุ   พระมหาดนยัพชัร์คมฺภีรป�ฺโญ (ยนิุรัมย)์ 
2. ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์
3. สาขาวชิาทีเชียวชาญ  พุทธปรัชญาเถรวาท 
4. สังกดั-สถานที   ภาควชิาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

ตําแหน่งบริหาร   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

5. ประวตัิการศึกษา 

 คณวฒิุ ุ  ปีทีสําเร็จ ชือสถานทีศึกษา 

Ph.D. (Philosophy) 2012 University of Mysore,India 
พธ.ม. (ปรัชญา) 2548 ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
พธ.บ.(ปรัชญา) 2542 ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
ปว.ค. 2542 ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
ป.ธ. 6 2539 กองบาลีสนามหลวง กรมการศาสนา 
 

6. ภาระงานในความรับผดิชอบ (ภายใน 3 ปี ย้อนหลงั) 

6.1 ประสบการณ์ในระดับปริญญาตรี (International programme) 

ที วชิา มหาวทิยาลัย 

1. Theravada Buddhist Philosophy ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
2. Epistemology ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

6.2 ประสบการณ์ในระดับปริญญาโท 

ที วชิา มหาวทิยาลัย 

1. การใชเ้หตุผลทางปรัชญา 1 ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

2. ญาณวทิยาวเิคราะห์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

3. วปัิสสนากรรมฐาน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

6.3 ประสบการณ์ในระดับปริญญาเอก 

ที วชิา มหาวทิยาลัย 



1. ปรัชญาอตัถิภาวนิยม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

2. ปรัชญาจิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

3. วปัิสสนากรรมฐาน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

7. ผลงานทางวชิาการ 

(1) งานวจัิย 

พระวิสิทธิ ฐิตวิสิทฺโธW ,ดร. พระมหาดนัยพชัร์ คมฺภีรป�ฺโญ,ดร. และคณะ, “การพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการท่องเทียงเชิงพทธ เพือการเสริมสร้างจิตสํานึกสาธารณะในจังหวัดุ

เชียงใหม่” สถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2559. (MCU RS 
610759144) 

พระมหาดนยัพชัร์ คมฺภีรป�ฺโญ,ดร. “อิทธิพลเรืองบาปในอรรถกถาธรรมบทกับสังคมไทย” 
สถาบนัวจิยัพุทธศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2562. (MCU RS 610758027) 

พระมหาดนยัพชัร์ ยุนิรัมย ์และดร.อรจิรา วงษาพาน “การบรณาการหลักพทธธรรมในการู ุ

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผ้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงพิษณโลกู ุ ”สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ่ (สกสว.)2562. 

(2) บทความวชิาการ 

พระมหาดนัยพชัร์ คมฺภีรป�ฺโญ, “ธรรมปฏิบติัไมจาํกดในเรือนจาํ่ ั ” เอกสารสรุปโครงการ
อบรมธรรมปฏิบติัเรือนจาํเรือนธรรมวาระครบรอบ ๑๐ ปี ทณัฑสถานหญิงพิษณุโลก  ตุลาคม 2558, 
หนา้ 22-27. 

อรจิรา วงษาพาน และพระมหาดนยัพชัร์ คมฺภีรป�ฺโญ,ดร. “พุทธวิธีในการสร้างภูมิคุม้กนเพืgอั
การเผชิญวกิฤต” วารสารบณัฑิตศึกษาปริทรรศน์ [ISSN:1905-1603 TCI กลุม ่ 1] ปีทีg 12 ฉบบัทีg 2 เดือน 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559, หนา้ 158-173. 

พระวสิิทธิ ฐิตวสิิทฺโธW ,ดร. พระมหาดนยัพชัร์ คมฺภีรป�ฺโญ,ดร. และคณะ, “การพฒันาศกัยภาพ
การบริหารจดัการทองเทีgยงเชิงพุทธ เพืgอการเสริมสร้างจิตสาํนึกสาธารณะ่ ในจงัหวดัเชียงใหม่” วารสาร
ธรรมทศัน์[ISSN:1513-5845 TCI กลุม ่ 1] ปีทีg 18 ฉบบัทีg 1 ประจาํเดือน  มกราคม-เมษายน 2560, หนา้ 
25-38. 

พระมหาดนยัพชัร์ คมฺภีรป�ฺโญ,ดร. “อิทธิพลเรืgองบาปในอรรถกถาธรรมบททีgมีตอสังคมไทย่  
วารสารศึกษาศาสตร์ มมร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั[ISSN:2408-199XTCI 
กลุม ่ 2] ปีทีg 7 ฉบบัทีg 1 มกราคม - มิถุนายน 2562, หนา้ 129-144. 

พระมหาดนยัพชัร์ คมฺภีรป�ฺโญ“ปรัชญาการเมืองของขงจือr ” ปรัชญาการเมือง(ดร.สุรพล สุยะ
พรม บรรณาธิการ)พ.ศ. ๒๕๔๗ 



พระมหาดนยัพชัร์ คมฺภีรป�ฺโญ“การหลอกตวัเองในปรัชญาของฌอง-ปอลซาร์ตร์” วารสาร
บณัฑิตศึกษาปริทรรศน์ ฉบบัทีg ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๐ 

PhramaDanaiphat Yuniram, “Global peace through the perspective of consciousness in 
Buddhism” Yoga and Global Peace Vol. 3, Sidhaprakashana, Kanataka, India (2011) 
 PhramaDanaiphat Yuniram, “The awareness human’s behavior in Buddhist perspective” 
Research LinkVol-X May-(2011) 

PhramaDanaiphat Yuniram, “Human Awareness in Buddhist philosophy” My Society (Be-
annual)Journal of the University of Mysore, India (2011) 

PhramaDanaiphat Yuniram,“Kindliness to other in daily life” Messages in the conference 
&3rd AwardCeremony of BharatiyaSanghaaraja Bhikkhu Mahasabha, 6th September, 2013, Kolkata 
India. 

8. ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและกจิกรรมบริการวชิาการ 

8.1 หลกัสตรทีเข้าฝึกอบรมู  

-หลกัสูตรการเป็นวทิยากรอบรมเยาวชน ศูนยส์งเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย่ ่  
-หลกัสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
-หลกัสูตรการสร้างสรรคชุ์มชนขนัทีg r 4 จากเสมสิกขาลยั 
-หลกัสูตรนกัเผยแผธรรมทางสถานีวทิยกุระจายเสียง สถาบนัการประชาสัมพนัธ์่  
-หลกัสูตรการเป็นเจา้หนา้ทีgผูป้ระกาศ จากกรมประชาสัมพนัธ์ 
-หลกัสูตรการติดตงัระบบเครืgองเสียงเบืองตน้r r  
-หลกัสูตรการใชภ้าษาองักฤษเพืgอการสืgอสาร English Hap, Mysore India. 
-หลกัสูตรการเขียนผลงานวชิาการและบทความ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
-หลกัสูตรผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 
-หลกัสูตรระบบการประกนคุณภาพการศึกษา ั CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั Tier 1   
ความรู้ทวัไปเกยวกบเกณฑ ์g ีg ั CUPT QA ปีการศึกษา 2558  
-หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุนทีg r ่ ๗ สาํนกัสันติวธีิและ
ธรรมาภิบาล  สถาบนัพระปกเกลา้ ฯลฯ 
8.2 กจิกรรมบริการวชิาการ 

-ผูท้รงคุณวฒิุและวทิยากรดา้นปรัชญา 
-วทิยากรดา้นการประยกุตใ์ชพุ้ทธธรรมเพืgอการพฒันาคุณภาพชีวติแกผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ่  
-วทิยากรประจาํชมรมภาวนานุศาสกเพืgอการศึกษาและปฏิบติัธรรม์  



-วทิยากรจดัรายการวทิยเุสียงธรรมจากบณัฑิตวทิยาลยั มจร. ทางสถานีวทิย ุพล ม. 2 AM 
963 KHZ 

-วทิยากรรายโทรทศัน์ MCU TV ของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  ฯลฯ 
 

 
 


