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Department of Philosophy and Religion

Course code PHIL (011)
ม.ปร. 100 : มนุษย์กับปรัชญา
3(3-0-6)
PHIL 100 : MAN AND PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ศึกษาให้เข้าใจความหมาย คุณค่า เหตุที่มา กําเนิด วิธีการ
จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของปรัชญา เปรียบเทียบปรัชญากับ
ศาสตร์อื่นๆ ตลอดจนแนวคิดว่าด้วยสถานภาพ ภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความหมายและจุดมุ่งหมายของมนุษย์
The Study of meanings, values, origin, scope, and
methodology of philosophy; philosophy in comparison with
other related sciences; philosophical concepts of man's
place in society and the universe, responsibilities,
meanings and ultimate aims.
ม.ปร. 101 : ความหมายของชีวิต
3(3-0-6)
PHIL 101: MEANING OF LIFE
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ชีวิตและความหมายของชีวิตตามทัศนะของนักปรัชญา
ศาสนา และวิทยาศาสตร์ การนําหลักคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาพัฒนาตนและสังคมให้มีชีวิตดํารงอยู่อย่างมีความ
สงบสุข
Life and the meaning of life from the view of philosophers,
religions and science, application of concepts to solve
problems in self-development and social happiness.
ม.ปร. 153: ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
PHIL 153 : INTRODUCTION TO PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติ ขอบเขต ความหมาย และคุ ณ ค่ า ของปรั ช ญา
ปัญหาปรัชญา และวิธีการทางปรัชญาในการหาคําตอบต่อ
ปัญหานั้นๆ ข้อเชื่อถือและข้อโต้แย้งทางปรัชญาตามทัศนะ
ของนั ก ปรั ช ญาลั ท ธิ ต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณจนถึ ง สมั ย
ปัจจุบัน ทัศนะเรื่องความจริงและสิ่งที่มีอยู่ ความรู้ ความดี
ความงาม เหตุผล
The nature, scope, meaning and value of philosophy.
Philosophical problems and methods. Discussions of
various philosophical perspectives from Antiquity until the
present on being and reality, knowledge, goodness,
beauty and reason.

ม.ปร. 154 : ปรัชญากรีก
3(3-0-6)
PHIL 154 : GREEK PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ภูมิ ห ลั ง ทางศาสนาและทางศี ล ธรรมของปรั ช ญากรี ก
ปัญหาเรื่องแก่นแท้และการเปลี่ยนแปลง ปัญหาความรู้
และความประพฤติของมนุษย์ ปรัชญาของเพลโต และ
ของอริ ส โตเติ ล ลั ท ธิ อิ พิ คิ ว เรี ย น ลั ท ธิ ส โตอิ ค ลั ท ธิ
วิมัตินิยม ลัทธิสรรนิยม และลัทธิเพลโตใหม่
The religious and ethical background of Greek
philosophy; the problem of substance and change;
the problem of knowledge and conduct; philosophy of
Plato and of Aristotle; Epicureanism; Stoicism;
Skepticism and Eclecticism; Neoplatonism.
ม.ปร.156: ปรัชญาตะวันออก
3(3-0-6)
PHIL 156 : EASTERN PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
บ่อเกิด และพัฒนาการของปรัชญาตะวันออก แนวคิด
เรื่องมนุษย์ ธรรมชาติ จักรวาล ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษ ย์ กั บ มนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ และมนุ ษ ย์ กั บ
จักรวาล ตามวิถีตะวันออก อิทธิพลของความคิดทาง
ปรัชญาตะวันออกที่มีต่อวิถีชีวิต สังคม และการเมือง
Origin and development of Eastern philosophy,
concept of man, nature, universe, as well as the
relation between man and man, man and nature,
man and the universe according to the Eastern way.
The influence of Eastern philosophical concepts on
daily life, society and politics.
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ม.ปร.157 : ปรัชญาสังคม
3(3-0-6)
PHIL 157 : SOCIAL PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี
ธรรมชาติของมนุษย์ พื้นฐานของชุมชน แนวความคิดเกี่ยวกับ
สัญญาประชาคม เจตจํานงสาธารณะกับประโยชน์ของ
ส่วนรวม การแบ่งแยกทางสังคม ความหมายทางปรัชญาและ
ลักษณะของสถาบันสังคม ครอบครัวและสุพันธุชาติ
การศึกษาการใช้เวลาว่าง ปัจเจกนิยมกับสังคมนิยม สิทธิทาง
ธรรมชาติกับความยุติธรรม อุดมคติของสังคม ศีลธรรม
ระหว่างประเทศ สงครามกับสันติ
Human nature; natural basis of community; the concept of
social contract; general will and common good; social
differentiation; social institutions and their philosophical
significance; family and eugenics; education and leisure;
individualism and socialism; justice and natural rights;
social ideals; international morality; war and peace.
ม.ปร. 168 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
PHIL 168 : LOCAL WISDOM
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทแวดล้อมทางสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดํารงชีวิตและ
การพัฒนาท้องถิ่น ผลกระทบทางสังคมและกระแส
โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local wisdom in the social context, relationship between
local wisdom, ways of life and local development, social
impacts and globalization on local wisdom development.
ม.ปร. 251 : ตรรกศาสตร์
PHIL 251 : LOGIC
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)

ความหมายและขอบเขตของตรรกศาสตร์ ภาษาและการ
นิยามความหมาย การอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผลบกพร่อง
การตรวจสอบการอ้างเหตุผล
Meaning and scope of logic, language and definition,
argumentation, fallacies, evaluating arguments.

ม.ปร. 256 : วิถีไทย
3(3-0-6)
PHIL 256 : THAI WAYS
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ภูมิหลังและพัฒนาการของความเป็นไทย แนวคิดไทย
เกี่ยวกับคุณค่า ปัจเจกชนและชุมชน อัตลักษณ์ไทย
อุดมคติไทยและไทยในอุดมคติ
Background and development of Thainess, Thai
concept of values, individual and community, Thai
identity, Thai ideals and the ideal Thai.
ม.ปร. 257 : จริยศาสตร์
3(3-0-6)
PHIL 257 : ETHICS
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แนวคิดทางจริยศาสตร์ พัฒนาการของทฤษฎี
จริยศาสตร์ ทฤษฎีและปัญหาจริยศาสตร์ ปัญหา
จริยธรรมในสังคมปัจจุบัน
Ethical concepts. Development of ethical theories.
Ethical theories and problems. Moral problems in
contemporary society.
ม.ปร. 259 : ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
PHIL 259 (011259) : POLITICAL PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างคน รัฐ และรัฐบาล รัฐในทัศนะ
ของนักปรัชญาชาวกรีก จุดหมายและเขตจํากัดของ
อํานาจการเมือง สิทธิโดยธรรมชาติกับรัฐบาลโดยความ
ยินยอม ความยุติธรรมกับความเสมอภาค ความสําคัญ
ของสงครามในแง่จริยธรรม การเมืองในชาติและ
ระหว่างชาติ
Man and the state and government; the state as
viewed by Greek thinkers and modern philosophers;
ends and limits of political power; natural rights and
government by consent; justice and equality; ethical
significance of war; national and international politics.
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ม.ปร. 264 : ปรัชญาสมัยกลาง
3(3-0-6)
PHIL 264 : PHILOSOPHY OF THE
MIDDLE AGES
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แ ห ล่ ง กํ า เ นิ ด ข อ ง ป รั ช ญ า ส มั ย ก ล า ง จ า ก ป รั ช ญ า
คริสเตียนและปรัชญากรีก ปรัชญาของออกัสติน ปรัชญา
สกอลัสติค สรรพเทวนิยมและรหัสยนิยมของจอห์น สโกตัส
นามนิยมของโรสเซลิน ปรัชญาอาหรับและยิว ปรัชญาของ
เซนต์ โทมัส อไควนาส
Christian and Classical sources of Medieval Philosophy.
Augustinian philosophy; Scholasticism; John Scotus'
Pantheism and Mysticism; Roscelin's Nominalism; Arabian
and Jewish Philosophy; Philosophy of St. Thomas Aquinas,
etc.
ม.ปร. 268 : ความคิดล้านนา
3(3-0-6)
PHIL 268 : LANNA THOUGHT
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ภู มิ ห ลั ง และพั ฒ นาการความคิ ด เชิ ง ปรั ช ญาของล้ า นนา
อัตลักษณ์ โลกทัศน์และชีวทัศน์ของล้านนา วิธีคิดและ
การให้ คุ ณ ค่ า แก่ ม นุ ษ ย์ สิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ และ
เหตุการณ์ทางสังคมตามวิถีล้านนา
Background and development of Lanna philosophy, Lanna
identity, worldview, and view of life. Lanna way of
thinking and values attributed to man, to the natural
environment, and to social events from a Lanna
perspective.
ม.ปร. 269 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
PHIL 269 : PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY
ECONOMY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
นิยาม แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Definition, concept and principle of philosophy of
sufficiency economy. Livelihood according to philosophy of
sufficiency economy. Application of the principle philosophy
of sufficiency economy.

ม.ปร. 277 : ชีวจริยศาสตร์
3(3-0-6 )
PHIL 277 : BIOETHICS
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความหมายและขอบเขตของชีวจริยศาสตร์ การประเมิน
คุณค่าและการให้ความหมายทางจริยธรรมต่อชีวภาวะ
การคิดเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับชีวภาวะ ปัญหาและทฤษฎี
ชีวจริยศาสตร์
Meaning and scope of Bioethics, evaluation and
meaning-giving in ethics in general, especially
concerning living creatures, ethical thinking concerning
living creatures, problems and theories in Bioethics.
ม.ปร. 278 : ปรัชญาในภาพยนตร์
3(3-0-6)
PHIL 278 : PHILOSOPHY IN FILM
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ลักษณะทั่วไปของภาพยนตร์ วิเคราะห์แนวคิดทาง
ปรัชญาในภาพยนตร์
Characteristic of film in general, analysis of
philosophical concepts in films.
ม.ปร. 353 : อภิปรัชญา
3(3-0-6)
PHIL 353 : METAPHYSICS
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 153
ลัทธิทางอภิปรัชญา เนื้อหาและปัญหาทางอภิปรัชญา
ตามแนวคิดและทฤษฎีของนักปรัชญาตะวันตกและ
ตะวันออก ปัญหาอภิปรัชญาในปัจจุบัน
The schools of thought in metaphysics, metaphysical
theories and problems according to eastern and
western philosophers, current debates in
metaphysics.
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ม.ปร. 356 : ปรัชญาวัฒนธรรม
3(3-0-6)
และวัฒนธรรมไทย
PHIL 356 : PHILOSOPHY OF CULTURE AND THAI
CULTURE
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
มนุษย์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ปรัชญาในฐานะเป็น
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ทฤษฎีและแนวคิดทางปรัชญา
ที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นที่มี
ต่อวัฒนธรรมไทย
Man, nature, and culture; philosophy as cultural construct,
philosophical theories at work in Thai culture, influence of
foreign culture on Thai culture.
ม.ปร. 357 : ระบบจริยธรรมอินเดีย
3(3-0-6)
PHIL 357 : INDIAN ETHICAL SYSTEMS
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 257
ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับลัทธิทางจริยธรรมของศาสนาฮินดู
พุทธศาสนาและศาสนาไชนะ อภิปรายเกี่ยวกับชีวิตแห่ง
คุณธรรม ปัญหา ความชั่วร้ายและความทุกข์ กฎแห่งกรรม
มรรคไปสู่จุดหมายสูงสุดของมนุษย์ จริยวัตรของฆราวาสและ
บรรพชิต ภูมิหลังทางอภิปรัชญาของทฤษฎีต่าง ๆ ทาง
จริยธรรม
A Comparative study of ethical doctrines of Hinduism,
Buddhism, and Jainism; the following issues are discussed:
the virtuous life, problem of evil and misery the law of
Karma, means to the Ultimate Goal, the conduct of a
householder and a monk, Metaphysical background of
ethical theories.
ม.ปร. 358 : ญาณวิทยา
3(3-0-6)
PHIL 358 : EPISTEMOLOGY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 153 หรือ ม.ปร. 154
ธรรมชาติและบ่อเกิดของความรู้ การตรวจสอบความรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ ตามทฤษฎีของนักญาณ
วิทยาสํานักต่าง ๆ
The nature and origin of knowledge, evaluating
knowledge, the relationship between knower and the
known object from the perspectives of various
epistemological schools.

ม.ปร. 359 : มนุษยนิยม
3(3-0-6)
PHIL 359 : HUMANISM
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 153 หรือ ม.ปร. 154
หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน
บ่อเกิดและพัฒนาการของความคิดมนุษยนิยม มนุษยนิยม
ยุคกรีกกับพวกโซฟิสต์ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ยุคปฏิรูป
ศาสนา และยุคสว่าง ประเด็นปัญหาหลักของมนุษยนิยม
ยุคปัจจุบัน ได้แก่ ความแปลกแยก ความไร้เหตุผล และ
อมนุษยนิยม
The origin and development of humanistic thought,
Greek Humanism, Renaissance, Reformation,
Enlightenment. Main problems of contemporary
humanism : Alienation, Irrationalism, and Antihumanism.
ม.ปร. 360 : ปรัชญาอินเดีย
3(3-0-6)
PHIL 360 : INDIAN PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 156 หรือตามความ
เห็นชอบของผู้สอน
ศาสนาและปรัชญาสมัยพระเวท แนวคิดหลักของปรัชญา
อินเดีย ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย
Vedic religion and philosophy. Main Indian philosophical
concepts. Contemporary Indian philosophy.
ม.ปร. 362 : ปรัชญาจีน
3(3-0-6)
PHIL 362 : CHINESE PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ภูมิหลังและวิญญาณแห่งปรัชญาจีน บ่อเกิดและ
พัฒนาการของปรัชญาจีนสกุลต่าง ๆ ความคิดและวิธีคิด
เรื่องมนุษย์ ธรรมชาติ จักรวาลตามแนวปรัชญาจีน การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาจีนในการดําเนินชีวิต
Background and the spirit of Chinese Philosophy. Origin
and development of various schools. The concept of
man, nature, and universe in various schools of Chinese
philosophy. Application of Chinese philosophy in daily
life.
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ม.ปร. 363 : ปรัชญาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
PHIL 363 : JAPANESE PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
กํ า เนิ ด และพั ฒ นาการของปรั ช ญาญี่ ปุ่ น แนวคิ ด หลั ก ของ
ปรัชญาญี่ปุ่น ความคิดทางปรัชญาและวิธีคิดของคนญี่ปุ่นที่
สัมพันธ์กับวัฒนธรรมทางปัญญาตะวันออก การประยุกต์ใช้
ปรัชญาญี่ปุ่นในการดําเนินชีวิต
Origin and development of Japanese philosophy. Main
Japanese philosophical concepts. Japanese thought and
ways of thinking towards Eastern intellectual culture.
Applying Japanese philosophy in daily life.
ม.ปร. 364 : ปรัชญาสมัยใหม่
3(3-0-6)
PHIL 364 : PHILOSOPHY OF THE MODERN TIMES
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือตาม
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา
บริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ที่ทําให้เกิดความคิด
สมัยใหม่ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความคิดของนักปรัชญา
สมัยใหม่ท่สี ําคัญ
A study of the social-historical context as background of
modern thought; analysis and critical assessment of the
ideas of major modern philosophers.
ม.ปร.366 : ปรัชญาฮินดู
3(3-0-6)
PHIL 366 : HINDU PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร.266
ศึกษาระบบปรัชญาของพราหมณ์ 6 ลัทธิ ได้แก่ ปรัชญา
นยายะ ว่าด้วยทฤษฎีตรรกสัจจคติวาท ทฤษฎีแห่งความรู้
ข้อพิสูจน์เกี่ยวกับความมีอยู่เป็นอยู่ของพระเจ้า ปรัชญา
ไวเศษิก ว่าด้วยพหุนิยมทางอณูปรัชญาสางขยะ ว่าด้วย
วิวัฒนาการและโมกษะ ปรัชญา และจิตวิทยาของลัทธิโยคะ
ปรัชญาเวทานตะเกี่ยวกับโลก อาตมันและโมกษะ

The six Brahmanical systems: the Nyaya Philosophy,
the logical realism, theory of knowledge, proofs for
the existence of God. The Vaisesika atomic pluralism;
the Sankhya Philosophy of evolution and liberation.
The Yoga Philosophy and psychology. The Mimansa
Philosophy of Knowledge, Metaphysics and Ethics.
The Vadanta Philosophy of the world, the self and
liberation.
ม.ปร.367 : พุทธปรัชญา
3(3-0-6)
PHIL 367 : BUDDHIST PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร.156 หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา
พุ ท ธปรั ช ญาตอนต้ น สํ า นั ก พุ ท ธปรั ช ญา หลั ก พุ ท ธ
ปรัชญาเกี่ยวกับความจริงของชีวิต โลก และจักรวาล,
แนวคิดเรื่องความรู้ ความดี และความงามตามหลักพุทธ
ปรัชญา, พุทธปรัชญากับปัญหาจริยธรรมร่วมสมัย
Early Buddhist Philosophy, the Schools of Buddhist
philosophy, the principles of Buddhist Philosophy and
the truth about life, the world, the cosmos, the
concept of knowledge, goodness and beauty,
Buddhist philosophy and problems in contemporary
society.
ม.ปร. 369 : ปรัชญาเซน
3(3-0-6)
PHIL 369 : ZEN PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร.156 หรือ ม.ศน.271
หรือ ม.ศน. 272 หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา
บ่อเกิด พัฒนาการ ลักษณะทั่วไป และหลักการสําคัญ
ของปรัชญาเซน วิถีและเป้าหมายแห่งเซน หลักปฏิบัติ
แบบเซนและการดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน เซนและ
ระบบคุณค่าในสังคมร่วมสมัย
Origin and development of Zen Philosophy. General
characteristics and main principles of Zen. The way
and the purpose of Zen. The Zen way of life and life
in contemporary society. Zen and values in
contemporary society.
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ม.ปร. 374 : ปรัชญาเทคโนโลยี
3(3-0-6)
PHIL 374 : PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือตาม
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา
ความหมาย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และสารัตถะของ
เทคโนโลยี ความคิดทางปรัชญาที่สําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมของเทคโนโลยี เทคโนโลยี
แห่งอนาคต
Meaning, historical development and essence of
technology, main philosophical thoughts on technology,
ethical and social effects of technology of the future.
ม.ปร.457 : ปัญหาศีลธรรม ในสังคมร่วมสมัย 3(3-0-6)
PHIL 457 : MORAL PROBLEMS IN CONTEMPORARY
SOCIETY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร.257 หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา
การประยุกต์ทฤษฎีจริยศาสตร์กับปัญหาในสังคมร่วมสมัย
ประกอบด้ ว ยเรื่ อ งสิ ท ธิ ความยากจนและความหิ ว โหย
ความรุนแรง การลงโทษประหารชีวิต การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และพันธุวิศวกรรม
Applying ethical theories in problems in contemporary
society on various issues, i,e., Rights, Violence, Capital
punishment, Poverty and Hunger, Climate Change, and
Genetic Engineering.
ม.ปร. 459 : ปรัชญาอัตถิภาวนิยม
3(3-0-6)
PHIL 459 : EXISTENTIALISM
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 153 หรือตามความ
เห็นชอบของผู้สอน
บ่อเกิดและพัฒนาการของปรัชญาอัตถิภาวนิยม นักปรัชญา
ผู้วางรากฐานปรัชญาอัตถิภาวนิยม สาระสําคัญของปรัชญา
อัตถิภาวนิยมในศตวรรษที่ 20 ความคิดของมาร์ติน ไฮเดก
เกอร์ ฌอง ปอล ซาร์ตร์ และ คาร์ล ยัสเปอร์ ปรัชญา
อัตถิภาวนิยมกับสังคมร่วมสมัย

Sources and Development of Existentialism,
Forerunners of Existentialism, themes of twentieth century Existentialism. The main ideas of Martin
Heidegger, Jean-Paul Sartre and Karl Jaspers,
Existentialism and contemporary society.
ม.ปร. 460 : จริยศาสตร์อินเดีย
3(3-0-6)
PHIL 460: INDIAN ETHICS
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 156 หรือ ม.ปร. 257
พื้นฐานทางอภิปรัชญาของจริยศาสตร์อินเดีย ความคิด
เรื่องอาศรม 4 และ ปุรุษารถะ 4 ปัญหาจริยศาสตร์อินเดีย
เกี่ยวกับอุดมคติของชีวิต ความชั่วและความทุกข์
กฎแห่งกรรม วิถีทางสู่ความหลุดพ้น
Metaphysical foundation of Indian ethics. The concept
of the four Asramas, and four Purusarathas. Indian
ethical problems concerning the ideal of life, evil and
suffering, the law of Karma, and the way leading to
liberation.
ม.ปร. 461 : ปรัชญาศาสนา
3(3-0-6)
PHIL 461 : PHILOSOPHY OF RELIGION
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 100 หรือ ม.ปร.153
หรือ ม .ศน.173
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา เทววิทยา ปรัชญา และ
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและความจําเป็นของศาสนา
พัฒนาการทางศาสนาและจริยธรรม ลักษณะศาสนา
สากล ความรู้และความสมเหตุสมผลของความรู้ทาง
ศาสนา สถานภาพของศรัทธา เหตุผลและความรู้ฉับพลัน
ปัญหาที่สําคัญทางศาสนา
The relationship between the religion of theology and
the philosophy of religion. Nature and the need for
religion. Development of religion and ethics. The
characteristics of universal religions. Religious
knowledge and its validity. Condition of faith, reason,
and sudden enlightenment. The main religious
problems.
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ม.ปร. 464 : ปรัชญาร่วมสมัย
3(3-0-6)
PHIL 464 : CONTEMPORARY PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ
ตามความเห็นชอบของภาควิชา
แนวคิดและบริบททางสังคมของปรัชญาร่วมสมัย
ประกอบด้วยแนวคิดของปฏิฐานนิยม ประโยชน์นิยม
ปฏิบัตินิยม ปรัชญากระบวนการ ปรัชญาวิทยาศาสตร์
ปรากฏการณ์วิทยา อัตถิภาวนิยม และโพสต์โมเดิร์นนิสม์

Philosophical thoughts and social environment of
Contemporary philosophy : Positivism,
Utilitarianism, Pragmatism, Philosophy of process,
Philosophy of science, Phenomenology,
Existentialism and Postmodernism.
ม.ปร. 465 : ปรัชญาวิเคราะห์
3(3-0-6)
PHIL 465 : ANALYTIC PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 153 และ ม.ปร. 251
หลักและวิธีการของปรัชญาวิเคราะห์ การวิเคราะห์การอ้าง
เหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผลในชีวิตประจําวัน
Principles and methods of analytic philosophy, analyzing
arguments, evaluating arguments in daily life.
ม.ปร. 474 : ความคิดใหม่ในปรัชญา
3(3-0-6)
ตะวันตก
PHIL 474 : NEW TRENDS IN WESTERN
PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 364
ปรัชญาตะวันตกช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่
ทฤษฎีการตีความ สํานักฟรังค์เฟิร์ท โครงสร้างนิยม หลัง
โครงสร้างนิยม และโพสต์โมเดินนิสม์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญาและศาสตร์สาขาอื่น
Western Philosophy after World War II: Hermeneutics,
the Frankfurt School, Structuralism, Poststructuralism,
and Postmodernism. The relationship with other branches
of knowledge.

ม.ปร. 478 : องค์รวมนิยม
3(3-0-6)
PHIL 478 : HOLISM
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือตาม
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา
ความหมาย บ่อเกิดและพัฒนาการขององค์รวมนิยม
แนวคิดทางปรัชญาขององค์รวมนิยม องค์รวมนิยมกับ
ศาสตร์ต่าง ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบองค์รวม
Meaning, origin, and the progress of Holism,
philosophical concept of Holism, Holism with several
sciences and application of holistic concept.
ม.ปร. 479 : สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
PHIL 479 : AESTHETICS
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 153 หรือ วจ. ศป. 100
แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความ
จริง ความดี ความงาม คุณค่า และการประเมิน ค่าความ
งามตามแนวอัตวิสัยและปรวิสัย ทฤษฎีความงามและ
ทฤษฎีศิลปะ แนวคิดทางปรัชญาในงานศิลปะ
Aesthetic concepts, the relation between truth,
goodness, and beauty, subjective and objective values
and assessment, theories of beauty and theories of art,
philosophical thought in works of art.
ม.ปร. 486: การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3(3-0-6)
PHIL 486 : INDEPENDENT STUDY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย กรณีศึกษาปรัชญาของบุคคล
และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การเขียนรายงาน
ผลการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย
Basic knowledge of research: Case study of the
philosophy of individuals and of public and private
organizations, written report of study-results following
the principles of research methodology.
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ม.ปร. 490 : สัมมนาปัญหาปรัชญา
3(3-0-6)
PHIL 490 : SEMINAR IN PHILOSOPHICAL
PROBLEMS
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 486
หลักและวิธีการสัมมนา การนําเสนอประเด็นปัญหาและ
การแสวงหาคําตอบด้วยระเบียบวิธีการวิจัยทางปรัชญา
การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของการสัมมนา
Principles and methodology of a seminar.
A philosophical research of various problems and the
search for solutions. Class presentation in the form of
a seminar.
ม.ปร. 498 : สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
PHIL 498 (011498) : COOPERATIVE EDUCATION
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาวิชาเอกชั้นปีที่ 4
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้
ทางปรัชญา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
อย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงาน
พี่เลี้ยงและคณาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการให้ลําดับขั้นเป็นที่
พอใจ (S) หรือ ไม่เป็นที่พอใจ (U)
Students are required to work in a government sector or
business sector related to philosophy for a minimum
period of continuous 16-weeks as a staff in the
organization under the supervision of in-charge trainer(s)
of the organization and instructor(s) of the university.
Grading will be given on satisfactory (S) or
unsatisfactory (U) basis.
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Course code RE (012)
ม.ศน. 100: การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 3(2-3-4)
RE 100 : MIND DEVELOPMENT FOR HIGH QUALITY OF
LIFE
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แนวคิดเรื่องจิต ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกาย จิตกับเจตสิก
หลักและวิธีการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสนา
อื่นๆ และการฝึกปฏิบัติการเจริญจิตตามหลักพระพุทธศาสนา
Concept of mind, the relationship between mind and body,
mind and mental properties, principles and methods of mind
cultivation in Buddhism and other religions, the practice of
mind cultivation according to Buddhism.
ม.ศน. 173 : ศาสนาเบื้องต้น
3(3-0-6)
RE 173 : DESCRIPTIVE STUDY OF RELIGION
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติและขอบเขตศาสนา กําเนิด พัฒนาการและประเภท
ของศาสนา รูปแบบต่าง ๆ ของศาสนา อเทวนิยม กระบวนการ
กึ่งศาสนา บทบาทของศาสนาในปัจเจกบุคคลและสังคม
Nature and scope of religion; origins, development and types
of religion; different forms of atheistic religion; semi-religious
movements; role of religion in the individual and society.
ม.ศน. 174 : จิตวิทยาศาสนา
3(3-0-6)
RE 174 : PSYCHOLOGY OF RELIGION
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติและขอบเขตของศาสนา กําเนิด พัฒนาการและ
ประเภทของศาสนา รูปแบบต่างๆ ของศาสนา อเทวนิยม
กระบวนการกึ่งศาสนา บทบาทของศาสนาในปัจเจกบุคคลและ
สังคม
Psychological concepts and religion; religious consciousness;
religious beliefs and practices; nature of conversion; varieties
of religious experience; mysticism and mystical techniques.

ม.ศน. 175 : เทววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
RE 175 INTRODUCTION TO THEOLOGY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
เทววิทยาและศาสนา สัจจะในศาสนาและการเปิดเผย
สัจจะ จิตสํานึกในเทพเจ้า เทววิทยาตามแนวไบเบิล
ศาสนศิลปวิทยา สํานักต่างๆ ทางเทววิทยา
การวิพากษ์ไบเบิลในยุคปัจจุบัน
Theology and religion; religious truth and revelation;
consciousness of God; biblical theology; ecclesiology;
theological schools, biblical criticism of the modern
times.
ม.ศน. 200 : จิตอาสา
3(2-2-5)
RE 200 : MIND VOLUNTEER
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แนวคิดเรื่องจิตอาสา หลักธรรมพื้นฐานของจิตอาสา
ในศาสนาต่างๆ การฝึกปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา
The concept of mind volunteer, basic principles of
mind volunteer in various religions, the practice of
mind volunteer.
ม.ศน. 271 : หลักพุทธศาสนา
3(3-0-6)
RE 271 : FUNDAMENTALS OF BUDDHISM
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แหล่งกําเนิดพุทธศาสนา หลักคําสอนสําคัญของ
พระพุทธเจ้า กฎแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด
ภพภูมิต่างๆ ธรรมชาติและจุดหมายปลายทางของ
มนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา พัฒนาการของพุทธ
ศาสนา
The sources of Buddhism; principal teachings of
Gotama Buddha; the law of karma and rebirth,
different planes of existence; nature and destiny of
man in Buddhism; development of Buddhism.
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ม.ศน. 272 : พุทธศาสนามหายาน
3(3-0-6)
RE 272 : MAHAYANA BUDDHISM
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
พัฒนาการของพุทธศาสนามหายานในประเทศอินเดีย และ
ประเทศจีน หลักคําสอนพื้นฐานของมหายานนิกายต่างๆ
ข้อปฏิบัติของชาวพุทธในประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
ธิเบต
The religious development of Mahayana school of Buddhism in
India and China; basic teachings of Mahayana schools;
Buddhist practices in China, Japan, and Tibet.
ม.ศน. 273 : ศาสนาฮินดู
3(3-0-6)
RE 273 : HINDUISM
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ลักษณะทั่วไปของศาสนาฮินดู ศาสนายุคพระเวท ศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาคัมภีร์อุปนิษัท และคัมภีร์ภควัท-คีตา ศาสนา
พราหมณ์กลายเป็นศาสนาฮินดู พิธีกรรมและจริยศาสตร์ของ
ศาสนาฮินดู นิกายต่างๆ ของศาสนาฮินดู หลักปฏิบัติทางจิต
ได้แก่ กรรมโยคะ ภักติโยคะ และญาณโยคะ พุทธศาสนากับ
ศาสนาฮินดู อิทธิพลของศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธที่มีต่อกัน
และกัน ศาสนาฮินดูนอกประเทศอินเดีย
General characteristics of Hinduism; the religion of the Vedic
age; Brahmanism; the religion of the Upanishads and the
Bhagavad Gita; Brahmanism becomes Hinduism; Hindu rituals
and ethics; sects of Hinduism; spiritual disciplines the yoga of
disinterested service, of devotion and of knowledge; Buddhism
and Hinduism; their mutual influences; Hinduism outside India.
ม.ศน. 274 : ศาสนาเซน
3(3-0-6)
RE 274 : JAINISM
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ประวัติและวรรณคดีศาสนาเซน พระมหาวีระกับศาสนาเซน
คําสอนเรื่องความเกี่ยวเนื่องของเหตุและผล กรรม พันธนาการ
ของวิญญาณและความหลุดพ้น ชั้นต่าง ๆ ของการพัฒนาจิต
วิญญาณ จริยศาสตร์ของศาสนาเซน ศาสนาเซนกับพุทธศาสนา
ศาสนาเซนในประเทศอินเดียยุคปัจจุบัน
History and literature of Jainism; Mahavira and Jainism;
doctrines of relativity, karma, the bondage of the soul,
liberation; stages of spiritual development; Jaina ethics;
Jainism and Buddhism; Jainism in modern India.

ม.ศน. 371 : พุทธศาสนากับชีวิต
3(3-0-6)
ประจําวัน
RE 371 : BUDDHISM AND DAILY LIFE
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
หลักคําสอน และหลักปรัชญาพุทธศาสนาระดับต่างๆ
การนําหลักคําสอนพุทธศาสนามาประยุกต์ใน
การศึกษา การทํางาน การบริหารและการครองชีพ
ประจําวัน คําสอนที่จะอํานวยให้เกิดความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่สงบสุข
Different levels of Buddhist teachings and
Philosophy; the applicability of Buddhist principles in
education, office, government, daily living; Buddhist
teachings for happy social relations.
ม.ศน. 373 : ศาสนายูดาย
3(3-0-6)
RE 373 : JUDAISM
เงื่อนไขที่ตอ้ งผ่านก่อน : ไม่มี
ศาสนาของชาวเฮบรูก่อนสมัยโมเสส โมเสสและ
พระสัญญากับพระยาหเวห์ การเกิดของศาสนายูดาย
ศาสดาพยากรณ์กับวิวรณ์ คัมภีร์โตราห์ การบวชเป็น
พระและพระบัญญัติ ศาสนายูดายกับศาสนา
คริสเตียน
The religion of the pre-mosaic Hebrews; Moses and
Covenant with Yahweh; the rise of Judaism; the
prophets and revelation; the Torah; priesthood and
codes of law; Judaism and Christianity.
ม.ศน. 374 : ศาสนาคริสเตียน
3(3-0-6)
RE 374 : CHRISTIANITY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ศาสนาของพระเยซู หลักคําสอนพื้นฐานของพระเยซู
ข้อความบางตอนจากพระวรสาส์น เซนต์ปอลกับ
การแผ่ขยายของศาสนาคริสเตียน ประวัติคริสตจักร
และการดําเนินงานของคริสตจักร การปฏิรูปศาสนา
คริสเตียน ศาสนาคริสเตียนยุคปัจจุบัน
The religion of Jesus; basic teachings of Jesus;
selected readings from the Gospel; St. Paul and the
spread of Christianity; history of the Church and its
mission; the Protestant reformation; Christianity in
the modern world.
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ม.ศน. 375 : ศาสนาอิสลาม
3(3-0-6)
RE 375 : ISLAM
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
อารเบีย สมัยก่อนศาสนาอิสลาม ความเชื่อและหลักปฏิบัติของ
ชาวอาหรับก่อนสมัยศาสดามุฮัมมัด ชีวิตและการเผยแผ่ศาสนา
ของพระมุฮัมมัด หลักคําสอนพื้นฐานของศาสนาอิสลาม การแผ่
ขยายของศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามยุคปัจจุบัน
Pre-Islamic Arabia; Arabian beliefs and pratices before
Muhammad; life and mission of Mohammad; basic teachings
of Islam; the spread of Islam; Islam in the present world.
ม.ศน. 471 : ประวัติพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6)
RE 471 : HISTORY OF BUDDHISM IN THAILAND
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
การสังคายนาครั้งที่ 3 และผลกระทบต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
การแผ่ขยายของพุทธศาสนาสู่ประเทศไทยในยุคต่างๆ
พัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย วรรณคดีทางพุทธ
ศาสนาในประเทศไทย อิทธิพลของคําสอนพุทธศาสนาที่มีต่อชีวิต
ของคนไทยตลอดจนการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
The third council and its impact on the spread of Buddhism;
introduction of Buddhism to Thailand at different periods;
development of Buddhism in Thailand; Buddhist literature of
Thailand; influences of Buddhist teachings on Thai national life,
education, art, culture.
ม.ศน. 474 : ศาสนาในจีนและญี่ปุ่น
3(3-0-6)
RE 474 : THE RELIGIONS OF CHINA AND JAPAN
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ภูมิหลังทางศาสนาในจีนและญี่ปุ่น ศาสนาเต๋า คําสอน ประวัติ
และพัฒนาการของศาสนาเต๋า คําสอนของศาสนาขงจื้อ อิทธิพล
ของศาสนาเต๋าและศาสนาขงจื้อที่มีต่อคนจีน ศาสนาชินโต
ประวัติและพัฒนาการของศาสนาชินโต หลักคําสอนและอิทธิพล
ของศาสนาชินโตที่มีต่อคนญี่ปุ่น
Religious backgrounds of China and Japan, religion of Taoism;
its teachings; history and development; religious teachings of
Confucianism; influence of Taoism and Confucianism on the
Chinese people; Shintoism; its history and development, its
teachings and influence on Japanese national life.

ม.ศน. 475 : ศาสนาเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
RE 475 : COMPARATIVE STUDY OF RELIGIONS
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ศน. 173 หรือ ม.ศน.
271 หรือ ม.ศน. 374
วิเคราะห์หลักคําสอนพื้นฐานของศาสนาทุกศาสนาใน
โลก ความรู้ตามแนวศาสนา และบ่อเกิดของความรู้
ธรรมชาติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณ ธรรมชาติและ
จุดหมายปลายทางของวิญญาณ บาปและความทุกข์
ความหลุดพ้นและการเปลื้องบาป ข้อปฏิบัติและ
อุดมการณ์ของศาสนา อภิปรายปัญหาต่าง ๆ
ทางศาสนาและคําตอบของแต่ละศาสนา
Examination of basic teachings of world religions;
religious knowledge and its sources; nature of
supernatural being; the soul and its nature and
destiny; sin and suffering salvation and redemption;
religious practices and ideals; discussion of religious
problems and solutions offered by each religion.
ม.ศน. 477 : ขบวนการทางศาสนา
3(3-0-6)
ในสังคมร่วมสมัย
RE 477 : RELIGIOUS MOVEMENTS IN
CONTEMPORARY SOCIETY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ศน. 173 หรือ ม.ศน.
174
บทบาทของศาสนาในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง สังคม
สมัยใหม่กับความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนา
ปัญหาต่างๆ ของศาสนาฮินดูในอินเดียปัจจุบัน
พุทธศาสนากับลัทธิคอมมูนิสต์ในประเทศจีนและ
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ศาสนาใหม่ในญี่ปุ่น
ขบวนการใหม่ของศาสนายูดาย และศาสนาคริสเตียน
ในปัจจุบัน ศาสนา อิสลามกับประชาธิปไตยในอินเดีย
และปากีสถาน
The role of religion in a changing society;
modernization and religious beliefs and practices;
problems of Hinduism in modern India; Buddhism
and Communism in China and Southeast Asia; new
religions in Japan; new movements of Judaism and
Christianity in modern times; Islam and democracy
in India and Pakistan.
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