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ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. 2537 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2541 อักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์
สมมน ๑๐๑ ปรัชญาขั้นแนะนา
สมมน ๑๐๕ ปรัชญาสังคม
สมมน ๑๒๕ จรรยาบรรณวิชาชีพ
สมมน ๑๕๐ จรรยาบรรณวิชาชีพ
สมศน ๕๑๓ แนวทางสู่การศึกษาศาสนา
สมศน ๕๑๖ สัมมนาศาสนากับการพัฒนา
สมศน ๖๐๓ ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาศาสนากับการพัฒนา
สมศน ๖๑๑ การบูรณาการศาสตร์กบั ศาสนาเพือ่ การพัฒนา
สมศน ๖๑๗ ศาสตร์การตีความหลักคาสอนทางศาสนาเพือ่ การพัฒนา
ภาษาไทย
ปกรณ์ สิงห์สุริยา. (๒๕๔๒). มโนธรรมของสังคมและการแทรกแซง
ที่ชอบธรรม. วารสารพุทธศาสน์ ศึกษา. ปี ที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม สิงหาคม).
ปกรณ์ สิ งห์สุริยา.(๒๕๔๓). ปั ญ หาของการน าพุทธศาสนามาเป็ น
พื้นฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. วารสารพุทธศาสน์ ศึกษา. ปี ที่ ๗
ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม).
ปกรณ์ สิ ง ห์ สุ ริ ย า. (๒๕๔๓). พระพุ ท ธศาสนากั บ การพัฒ นา
จริ ย ธรรมของสังคม. ใน รวมบทความวิ ชาการด้ านสั งคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ . (หน้า ๑๙ – ๒๓ ). นครปฐม: คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. (จัดพิมพ์เนื่ องในโอกาสวันสถาปนา
คณะสังคมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ค รบรอบ ๓๑ ปี ณ วัน ที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๔๓).
ปกรณ์ สิ ง ห์ สุ ริ ย า.(๒๕๔๓ ). พื้ น ฐานการใช้ เ หตุ ผ ล. วารสาร
มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรั งสิ ต. ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๓
(กันยายน - ธันวาคม ๒๕๔๓).
ปกรณ์ สิ งห์สุริยา. (๒๕๔๕). “แม่ ยก” : ความสัมพันธ์ระหว่างพระ
กับสีกา. วารสารสหศาสตร์ . ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (เมษายน).
ปกรณ์ สิ งห์ สุ ริยา. (๒๕๔๕). การท าวิจยั เชิ งจริ ย ศาสตร์ ศึ กษา. ใน

ปกรณ์ สิงห์สุริยา และคณะ (บรรณาธิการ).รวมบทความและรายงาน
พิเศษทางศาสนาและปรัชญา. นครปฐม: ภาควิชามนุ ษยศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปกรณ์ สิ ง ห์ สุ ริย า. (๒๕๔๕). การศึ ก ษาการจั ด การศึ ก ษาและเผย
แผ่ ศาสนธรรมของวัดโสมนัสวิหาร เขตป้ อมปราบ กรุงเทพมหานคร.
กรุ งเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
โรเบิร์ต อี บัสเวลล์. (๒๕๔๕).ประสบการณ์ชีวิตพระในวัดเซน: การ
ปฏิ บั ติ ส มาธิ ใ นพระพุ ท ธศาสนาเกาหลี ร่ว มสมั ย . ศริ น ทิ พ ย์ สถี ร
ศิลปิ น และ ปกรณ์ สิงห์สุริยา(ผูแ้ ปล). กรุ งเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต.
ปกรณ์ สิ ง ห์ สุ ริย า และคณะ. (๒๕๔๖). รายงานการวิจ ัยเรื่ อ งการ
สารวจการรับรู ้ทศั นคติต่อโครงการปฏิรูประบบราชการ และระดับ
การปรับ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมในการปฏิ บ ัติ ร าชการของข้า ราชการ.
วารสารสหศาสตร์ . ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤศจิกายน).
วิภาดา อังสุมาลิน และ ปกรณ์ สิงห์สุริยา. (๒๕๔๖). การศึกษาการจัด
การศึ กษาและเผยแผ่ ศาสนธรรมของวัด อนงคาราม เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ปกรณ์ สิงห์สุริยา. (๒๕๔๗). เรื่ องเล่ากับการพยาบาล: การบูรณาการ
ม นุ ษ ยศาส ตร์ กั บ วิ ท ยาศาส ตร์ ชี ว ภาพ . ส ารส ภ าคณ าจารย์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). ปี ที่๓๙ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๔๗ มกราคม ๒๕๔๘.
ปกรณ์ สิ ง ห์ สุ ริ ย า. (๒๕๔๗). Hermeneutics กั บ การพยาบาล:
ศาสตร์ ก ารตี ค วามเรื่ อ งเล่ า ของ ปอล ริ เกอร์ ในการวิ จั ย ทางการ
พยาบาล. เอกสารเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเวทีวจิ ยั มนุ ษยศาสตร์ไทย
ครั้งที่ ๒ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิภ าดา อัง สุ ม าลิ น และ ปกรณ์ สิ ง ห์ สุ ริ ย า. (๒๕๔๗). วิ จั ย และ
ส่ งเสริ ม วั ด เพื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาและเผยแผ่ ศาสนธรรม :
กรณีศึกษาวัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร. โดยทุน
วิจยั จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ. [ตีพิมพ์ใน ปาริ
ชาด สุ ว รรณบุ บ ผาและคณะ (บรรณาธิ ก าร). ปฏิ รู ป สั ง คมไทย:
มุม มองทางมนุ ษ ยศาสตร์ . (เอกสารประกอบการประชุ ม วิช าการ
ประจ าปี ครั้ งที่ ๒ หั วข้อ “ปฏิ รู ป สัง คมไทย: การเมื อ ง เศรษฐกิ จ

สั ง คม วัฒ นธรรมและการศึ ก ษา” ของคณะสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยมหิ ดล ณ โรงแรมเอสดี เอนู วัน ที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๔๘). นครปฐม: คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ,
หน้า ๑๐๔ - ๑๑๘.]
ศิริพร แย้มนิ ล และคณะ. (๒๕๔๗). การวิเคราะห์ ศักยภาพด้ านทุน
และเครื อข่ ายศาสนา: กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม. โครงการวิจยั การ
วิเคราะห์ศ ักยภาพ (Potential Assessment) ด้านทุน และเครื อ ข่ายใน
พื้น ที่ ใน โครงการเครื อ ข่ ายการวิจยั บู รณาการลุ่ มแม่ น้ าท่าจีน -แม่
ก ล อ ง :ก ร ณี จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม โ ด ย ก า ร ส นั บ ส นุ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหิดลและสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั . [ตีพมิ พ์
ใน ปาริ ชาด สุ วรรณ บุ บ ผาและคณ ะ (บรรณ าธิ ก าร). ปฏิ รู ป
สั งคมไทย: มุมมองทางมนุษยศาสตร์ . (เอกสารประกอบการประชุม
วิช าการประจ าปี ครั้ งที่ ๒ หั ว ข้อ “ปฏิ รู ป สั ง คมไทย: การเมื อ ง
เศรษฐกิ จ สังคม วัฒ นธรรมและการศึกษา” ของคณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ณ โรงแรมเอสดี เอนู วันที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๔๘). นครปฐม: คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ,
หน้า ๑๑๙ - ๑๓๒.]
ปกรณ์ สิ งห์สุริยา. (๒๕๔๘). รายงานการวิจัย เรื่ อง รู ป แบบการจัด
การศึ ก ษาและการเผยแผ่ ศ าสนธรรมของวั ด ในพระพุ ท ธศาสนา
ประเภทการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ ศาสนธรรม : กรณีศึกษาวัด
โสมนัสวิหาร เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย กรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพฯ :
สานักงานนโยบายและแผนการศึกษา, สานักงานเลขาธิการการศึกษา.
วิภาดา อังสุ ม าลิ น และ ปกรณ์ สิ งห์ สุ ริยา. (๒๕๔๘). รู ป แบบการ
เสริ มสร้ างคุณ ธรรมและจริ ยธรรมที่ บูรณาการกิจกรรมการเรี ยนรู้
ระหว่ างวัด โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน: กรณีศึกษาวัดอนงคาราม
เขตคลองสาน กรุ ง เทพมหานคร. โดยทุ น วิ จ ัย จากส านั ก งาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา [ตีพิมพ์ใน ความรู้ บูรณาการสู่ สังคมไทย.
(เอกสารประกอบการประชุ ม วิ ช าการประจ าปี ครั้ งที่ ๒ หั ว ข้อ
“ความรู ้ บู ร ณ าการสู่ สั ง คมไทย” ของคณ ะสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ณ โรงแรมรอยัลริ เวอร์ วันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๔๘). นครปฐม: คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ,

หน้า ๒๕๗ - ๒๖๘.]
ปกรณ์ สิงห์สุริยา. (๒๕๔๘). โสเภณีถูกกฎหมาย วัฒนธรรมทางเพศ
และกรอบแนวคิดสาหรั บการพิจารณา. เอกสารเสนอในหัวข้อ "มอง
ร่ วมและมองต่าง : จริ ยศาสตร์ ศาสนา กับวัฒนธรรมทางเพศยุคใหม่"
ในการสัมมนาทางวิชาการประจาปี ๒๕๔๘ ของสมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแห่ งประเทศไทย ร่ วมกับภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่ อ ง ชี วิตและ
ชี วิ ต ที่ ดี วัน ที่ ๒๐ ตุ ล าคม ๒๕๔๘ ณ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี)
ปกรณ์ สิ งห์สุริยา. (๒๕๔๘). โสเภณี ถูกกฎหมาย วัฒนธรรมทางเพศ
และกรอบแนวคิดเพือ่ การพิจารณา. สหศาสตร์ ๕(๒), น. ๑๑๖-๑๔๒.
ปกรณ์ สิ งห์สุริยา. (๒๕๔๙). Hermeneutics กับการพยาบาล: ศาสตร์
การตีความเรื่ องเล่าของ ปอล ริ เกอร์ ในการวิจยั ทางการพยาบาล. ใน
สุ วรรณา สถาอานันท์ (บรรณาธิ ก าร). ความจริ งในมนุ ษยศาสตร์ .
กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปกรณ์ สิ งห์สุริยา. (๒๕๔๙). การแต่งกายเปิ ดเผยและนักสตรี นิยม.
สหศาสตร์ ๖(๑), น. ๕๖-๗๗.
วิภ าดา อังสุ ม าลิ น และ ปกรณ์ สิ งห์ สุ ริ ยา. (๒๕๔๙).รู ป แบบการ
เสริ ม สร้างคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมที่ บู รณาการกิ จกรรมการเรี ย นรู ้
ระหว่างวัด โรงเรี ยน ครอบครัว และชุ มชน: กรณี ศึกษาวัด อนงคา
ราม เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร. สหศาสตร์ ๖(๑), น. ๑๘๔๒๐๐.
ปกรณ์ สิงห์สุริยา และ วิภาดา อังสุ มาลิน. (๒๕๔๙). การวิพากษ์แนว
หลังสมัยใหม่ (Postmodern) ในทุพลภาพศึกษา. วารสารวิทยาลัยราช
สุ ดา ๒ (๒), น.๒๔-๔๒.
ปกรณ์ สิ งห์สุริยา. (๒๕๔๙). วิพากษ์ ทฤษฎีการตีความพระไตรปิ ฎก
ของเมตตานั น โทภิ ก ขุ ใ นหนั ง สื อ “เหตุ เกิ ด พ.ศ.๑“. เอกสาร
ประกอบการประชุ มสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและ
พุทธปรัชญา จัดโดย ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๔๙. ณ ห้ อ ง อ.ศ. ๑๒๐๒ คณะอัก ษรศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
ศิล ปากร วิท ยาเขตพระราชวังสนามจัน ทร์ (ทับ แก้ว ) อ าเภอเมื อ ง

จังหวัดนครปฐม.
ปกรณ์ สิ ง ห์ สุ ริ ย า และ วิภ าดา อังสุ ม าลิ น . (๒๕๕๐). ทวินิ ยมใน
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