
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแกน 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกลุ   ผศ.ดร.จรัส  ลีกา 
    ๓๕๓๐๔๐๐๑๗๙๖๙๕ 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ  ปรัชญา/ศาสนา 
๔. สังกัด-สถานที ่            หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาปรัชญา  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 
๕.ประวัติการศึกษา 

             คุณวุฒิ  ปที่สําเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 
พุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.,ศาสนา) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
M.A.  (Indian Philosophy) ๒๕๓๘ University of Madras, India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๑๒๐๙๓ 
Ph.D. (Philosophy) ๒๕๔๙ Magadh  University, India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๓๒๓๔ 
๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 

๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ๑๐๔ ๔๑๔ สัมมนาปญหาปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ๑๐๔ ๓๒๖ จริยศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ๑๐๔ ๓๐๙ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 ๖.๒ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ๖๐๓ ๓๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ๖๐๐ ๒๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๖.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 
ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย 
๑. ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ๘๐๒ ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ๖๐๓ ๓๐๘ จริยศาสตรวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ๖๐๐ ๒๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๗.ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
 ๗.๑ งานวิจัย 
 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) 
  แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนทองถ่ินในการปองกันและแกปญหาการตั้งครรภ
ของเด็กและเยาวชนเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน. ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๗,แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการธรรม
ทรรศน ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑(มี.ค. – มิ.ย.๒๕๕๗) 
  ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) 
 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถ่ินในการอนุรักษปาชุมชน : กรณีศึกษาวัด
ปาบานหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน. 
 ปที่ตีพิมพ : ๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  ปที่ ๒  ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - 
มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 
 
  ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกาและคณะ.(๒๕๕๘) 
 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถ่ินในการอนุรักษปาชุมชน : กรณีศึกษาวัด
ปาประชาสรรค ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน.๒๕๕๙ ปที่ตีพิมพ  :๒๕๕๙(๒๐๑๖)
 แหลงที่ตีพิมพ : NIC ๒๐๑๖  The ๓rd National and The  ๑st  International  Conferences  ๒๐๑๖ 
“Integration  of  Buddhism  with  research  to  develop  a  sustainable  society” 
 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๙)  กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนในจังหวัดขอนแกน,(The Conservative processes of Bailan Scriptures Participation of people in 
Khonkean Province) ทุนสนับสนุน วช.ป ๕๙ MCU RS ๖๑๐๗๕๙๑๑๙,ปที่ตีพิมพ : พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐, แหลงที่ตีพิมพ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน ฐานTCI ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) 
 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๖๐) รูปแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งของบาน วัด 
โรงเรียนในการจัดการปญหายาเสพติดแนวพทุธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(The model and process to create 
strength of villages – monasteries – schools  on  the  problems – Addictive Drug  tackling, A  
ccording  to  Buddhism  in  the Northeastern Region) ทุนสนับสนุน วช. ป ๖๐ สัญญาเขที่ว.๐๘๕/๒๕๖๐ 
MCU RS ๖๑๐๗๖๐๐๘๕, ปที่ตีพิมพ : ๒๕๖๐(๒๐๑๗)แหลงที่ตีพิมพ : NIC ๒๐๑๖  The ๔rd National and The  
๒st  International  Conferences  ๒๐๑๗ “Buddhist  Innovation for  developing  Thailand” 

๗.๒ บทความวิจัย 
 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการบริหารสวน
ทองถ่ินในการปองกันและแกปญหาการตั้งครรภของเด็กและเยาวชนเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
ปที่ตีพิมพ :๒๕๕๗ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารวิชาการธรรมทรรศน ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑(มี.ค. – มิ.ย.๕๗) 
  ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการปกครองสวน
ทองถ่ินในการอนุรักษปาชุมชน : กรณีศึกษาวัดปาบานหนองกุงธนสาร ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน. ปที่ตีพิมพ :๒๕๕๙ แหลงที่ตีพิมพ :วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  ปที่ ๒  ฉบับที่ ๑ (มกราคม -  มิถุนายน 
๒๕๕๙) 
 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๘) Guidline  on  Participating  Development  of  the  
Local  Governmental  Organization  for  the  Community  Forest  Preservation : A  case  study  of  
Wat  Pa  Pachasan  Hnong  Songhong  District, Khon  Kaen  Province. 



 ปที่ตีพิมพ  :๒๕๕๙(๒๐๑๖) แ ห ล ง ที่ ตี พิ ม พ  : NIC ๒ ๐ ๑ ๖   The ๓ rd National and The ๑ st  
International  Conferences  ๒ ๐ ๑ ๖  “Integration  of  Buddhism  with  research  to  develop  a  
sustainable  society” 
 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนในจังหวัดขอนแกน,(The Conservative processes of Bailan Scriptures Participation of people in 
Khonkean Province) ทุนสนับสนุน วช.ป ๕๙ ปที่ตีพิมพ : พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ ๒๕๖๐ แหลงที่ตีพิมพ 
: วารสารวิชาการธรรมทรรศน ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ฉบับพิเศษ 
 ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๖๐) The model and process to create strength of 
villages – monasteries – schools  on  the  problems – Addictive Drug  tackling, A  ccording  to  
Buddhism  in  the Northeastern Region) ทุนสนับสนุน วช. ป  ๖๐ สัญญาเขที่ว .๐๘๕/๒๕๖๐ MCU RS 
๖๑๐๗๖๐๐๘๕, ปที่ตีพิมพ : ๒๕๖๐(๒๐๑๗)แหลงที่ตีพิมพ : NIC ๒๐๑๖  The ๔rd National and The  ๒st  
International  Conferences  ๒๐๑๗ “Buddhist  Innovation for  developing  Thailand” 
 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 
ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๙).ตรรกศาสตรเบื้องตน.วิทยาเขตขอนแกน : สํานักพมิพเอมมี่กอบปปร้ินท. 
ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๔๗) ประวัติการศึกษาไทย. ขอนแกนการพิมพ. 
ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๕) ปรัชญาอินเดีย.ขอนแกนการพิมพ. 
ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) หนาปรัชญาอินเดียรวมสมัย.ขอนแกนการพิมพ. 
ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) หนาจติวิทยาผูสูงอายุ.ขอนแกนการพิมพ. 
ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๘) หนาการพัฒนาแบบย่ังยืน.ขอนแกนการพิมพ. 
ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๔๖) การเมือการปกครองของไทย.ขอนแกนการพิมพ. 
ผูชวยศาสตราจารยดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ.ขอนแกนการพมิพ. 
 
๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตวิทยาลัย– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 


