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PHILOSOPHY COURSES

Course code PHIL (011)
ม.ปร. 100: มนุษย์กับปรัชญา
3(3-0-6)
PHIL 100: Man and Philosophy
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ศึกษาให้เข้าใจความหมาย คุณค่า เหตุที่มา กาเนิด วิธีการ จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของปรัชญา เปรียบเทียบ
ปรั ช ญากั บ ศาสตร์ อื่ น ๆ ตลอดจนแนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยสถานภาพ ภาระหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ความหมายและ
จุดมุ่งหมายของมนุษย์
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(3-06)
PHIL 101: Meaning of Life
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ชีวิตและความหมายของชีวิตตามทัศนะของนักปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ การนาหลักคิดไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาพัฒนาตนและสังคมให้มีชีวิตดารงอยู่อย่างมีความสงบสุข
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. 151: การใช้เหตุผล
3(3-06)
PHIL 151: Reasoning
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
พื้นฐานของการใช้เหตุผล กระบวนการและพื้นที่แห่งการใช้เหตุผล การอ้างเหตุผลในชีวิตประจาวัน
Elements of reasoning. Procedures and areas of reasoning. Argumentation in daily life.
ม.ปร. 152: จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
3(3-06)
PHIL 152: Ethics for Good Quality of Life
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานของจริยศาสตร์ ทฤษฎีจริยศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต ปัญหาชีวิตในสังคมร่วมสมัย คุณภาพชีวิตที่ดี
การเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวจริยศาสตร์
Basic concepts of ethics. Ethical theories of life. Problems of life in contemporary society. Good
quality of life. Ethical approaches to achieve good quality of life.
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ม.ปร. 153: ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
PHIL 153: Introduction to Philosophy
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติ ขอบเขต ความหมาย และคุณค่าของปรัชญา ปัญหาปรัชญา และวิธีการทางปรัชญาในการหาคาตอบต่อ
ปัญหานั้นๆ ข้อเชื่อถือและข้อโต้แย้งทางปรัชญาตามทัศนะของนักปรัชญาลัทธิต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัย
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
ภูมิหลังทางศาสนาและทางศีลธรรมของปรัชญากรีก ปัญหาเรื่องแก่นแท้และการเปลี่ยนแปลง ปัญหาความรู้และ
ความประพฤติของมนุษย์ ปรัชญาของเพลโต และของอริสโตเติล ลัทธิอิพิคิวเรียน ลัทธิสโตอิค ลัทธิวิมัตินิยม
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. 155: ปรัชญาความสุข
3(3-0-6)
PHIL 155: Philosophy of Happiness
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติของมนุษย์ แนวคิดเรื่องความสุข ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสุขของมนุษย์ ศิลปะการสร้างวิถีการ
ดารงชีวิตที่มีความสุข
Human nature; Concepts of happiness; Main factors affecting human happiness; the art of
creating a happy lifestyle.
ม.ปร. 156: ปรัชญาตะวันออก
3(3-0-6)
PHIL 156: Eastern Philosophy
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
บ่อเกิดและพัฒนาการของปรัชญาตะวันออก แนวคิดเรื่องมนุษย์ ธรรมชาติ จักรวาล ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับ มนุ ษย์ มนุ ษย์ กับ ธรรมชาติ และมนุ ษย์ กับ จั กรวาล ตามวิถีตะวัน ออก อิทธิพลของความคิด ทางปรั ช ญา
ตะวันออกที่มีต่อวิถีชีวิต 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 แนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาประชาคม เจตจานงสาธารณะกับประโยชน์
ของส่วนรวม การแบ่งแยกทางสังคม ความหมายทางปรัชญาและลักษณะของสถาบันสังคม ครอบครัวและ
สุพันธุชาติ การศึกษาการใช้เวลาว่าง ปัจเจกนิยมกับสังคมนิยม สิทธิทางธรรมชาติกับความยุติธรรม อุดมคติของ
สังคม ศีลธรรมระหว่างประเทศ 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. 159: ปรัชญาเพื่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
3 (3-06)
PHIL 159: Philosophy for Life, Society and Environment
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมในลักษณะสัมพันธ์กัน แนวคิดเรื่องชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญา ปัญหาเกี่ยวกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทางออกของปัญหาดังกล่าว
จากมุมมองทางปรัชญา
Meaning and essence of life, society and environment in correlation; Concept of life, society
and environment according to philosophy; Problems of life, society and environment including
the solution to those problems from a philosophical point of view.
ม.ปร. 168: ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-06)
PHIL 168: Local Wisdom
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทแวดล้อมทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดารงชีวิตและ
การพัฒนาท้องถิ่น ผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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
3(3-0-6)
PHIL 251: Logic
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
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ความหมายและขอบเขตของตรรกศาสตร์ ภาษาและการนิยามความหมาย การอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผล
บกพร่อง 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 แนวคิดไทยเกี่ยวกับคุณค่า 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
ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์ แนวคิดทางจริยศาสตร์ พัฒนาการของทฤษฎีจริยศาสตร์ ปัญหาจริยธรรม
ในสังคมปัจจุบัน
Meaning and scope of ethics; ethical concepts, development of ethical theories; moral problems
in contemporary society.
ม.ปร. 259: ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
PHIL 259: Political Philosophy
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างคน รัฐ และรัฐบาล รัฐในทัศนะของนักปรัชญาชาวกรีก จุดหมายและ เขตจากัดของอานาจ
การเมือง สิทธิโดยธรรมชาติกับรัฐบาลโดยความยินยอม ความยุติธรรมกับความเสมอภาค ความสาคัญของสงคราม
ในแง่จริยธรรม การเมืองในชาติและระหว่างชาติ
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.
ม.ปร. 264 : ปรัชญาสมัยกลาง
3(3-0-6)
PHIL 264: Philosophy of the Middle Ages
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แหล่งกาเนิดของปรัชญาสมัยกลางจากปรัชญา คริสเตียนและปรัชญากรีก ปรัชญาของออกัสติน ปรัชญาสกอลัสติค
สรรพเทวนิยมและรหัสยนิยมของจอห์น สโกตัส นามนิยมของโรสเซลิน ปรัชญาอาหรับและยิว ปรัชญาของเซนต์
โทมัส อไควนาส
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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
ภูมิหลังและพัฒนาการความคิดเชิงปรัชญาของล้านนา อัตลักษณ์ โลกทัศน์และชีวทัศน์ของล้านนา วิธีคิดและ
การให้คุณค่าแก่มนุษย์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และเหตุการณ์ทางสังคมตามวิถีล้านนา
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 การดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 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. 276: ปรัชญาอาหาร
3(3-0-6)
PHIL 276: Philosophy of Food
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความหมายของอาหาร แนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์มุมมองของอาหารผ่านข้อถกเถียงทางปรัชญาร่วมสมัย
Meaning of food; philosophical concepts of food; relationships between food and socio - cultural
dimensions; analysis of concepts of food through contemporary philosophical debates.
ม.ปร. 277: ชีวจริยศาสตร์
3(3-0-6)
PHIL 277: Bioethics
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความหมายและขอบเขตของชีวจริยศาสตร์ การประเมินคุณค่าและการให้ความหมายทางจริยธรรมต่อชีวภาวะ
การคิดเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับชีวภาวะ ปัญหาและทฤษฎีชีวจริยศาสตร์
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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 การวิเคราะห์แนวคิดทางปรัชญาในภาพยนตร์
Characteristics 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
ความหมาย ความเป็นมา และความสาคัญของอภิปรัชญา ธรรมชาติและขอบเขตของอภิปรัชญา แนวคิดและ
ทฤษฎีทางอภิปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ข้อถกเถียงและวิธีการทางอภิปรัชญา บทวิพากษ์และปัญหาทาง
อภิปรัชญาในปัจจุบัน
Meaning, background and importance of metaphysics. Nature and scope of metaphysics.
Concepts and theories of western and eastern metaphysics. Arguments and methods of
metaphysics. Criticisms and problems of contemporary metaphysics.
ม.ปร. 355: ปรัชญาความมั่งคั่ง
3(3-0-6)
PHIL 355: Philosophy of Wealth
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แนวคิดทางปรัชญาเรื่องความมั่งคั่ง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่ง การรักษาความมั่งคั่ง ความมั่งคั่งในมุมมองของ
สังคมไทยปัจจุบัน
Philosophical concepts of wealth; wealth generating factors; reserving of wealth; wealth in
contemporary Thai Society.
ม.ปร. 356: ปรัชญาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย
3(3-06)
PHIL 356: Philosophy of Culture and Thai Culture
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
มนุษย์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ปรัชญาในฐานะเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรม ทฤษฎีและแนวคิดทางปรัชญา
ทีป่ รากฏอยู่ในวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นที่มีต่อวัฒนธรรมไทย
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
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ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับลัทธิทางจริยธรรมของศาสนาฮินดู พุทธศาสนาและศาสนาไชนะ อภิปรายเกี่ยวกับชีวิต
แห่งคุณธรรม ปัญหา ความชั่วร้ายและความทุกข์ กฎแห่งกรรม มรรคไปสู่จุดหมายสูงสุดของมนุษย์ จริยวัตรของ
ฆราวาสและบรรพชิต ภูมิหลังทางอภิปรัชญาของทฤษฎีต่าง ๆ ทางจริยธรรม
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(3-06)
PHIL 358: Epistemology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 153 หรือ ม.ปร.154
ธรรมชาติและบ่อเกิดของความรู้ การตรวจสอบความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ ตามทฤษฎีของ
นักญาณวิทยาสานักต่างๆ ญาณวิทยาในบริบทปัจจุบัน
Nature and origin of knowledge; evaluating knowledge; the relationship between knower and
the known object from the perspectives of various epistemological schools and epistemology in
contemporary context.
ม.ปร. 359: มนุษยนิยม
3(3-0-6)
PHIL 359: Humanism
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 153 หรือ ม.ปร.154 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
บ่อเกิดและพัฒนาการของมนุษยนิยม มนุษยนิยมยุคกรี ก ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ยุคปฏิรูปศาสนา และยุคสว่าง
มนุษยนิยมใหม่ ประเด็นปัญหาหลักของมนุษยนิยมปัจจุบัน และบทวิพากษ์แนวคิดมนุษยนิยม
Origin and development of humanism; Greek humanism; humanism during renaissance;
reformation and enlightenment. Neo humanism. Main problems of contemporary humanism
and arguments on humanism.
ม.ปร. 360: ปรัชญาอินเดีย
3(3-0-6)
PHIL 360: Indian Philosophy
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร.100 หรือ ม.ปร.153 หรือ ม.ปร.156
กาเนิด พัฒนาการ และลักษณะเฉพาะของปรัชญาอินเดีย แนวคิดหลักของสานักปรัชญาอินเดีย แนวคิดของ
นักปรัชญาอินเดียร่วมสมัย อิทธิพลของปรัชญาอินเดียต่อโลกปัจจุบัน
Origin, development and specific characteristics of Indian philosophy, main concepts of Indian
philosophy, concepts of contemporary Indian philosophers, influence of Indian philosophy to the
current.
ม.ปร. 362: ปรัชญาจีน
3(3-0-6)
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PHIL 362: Chinese Philosophy
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ภูมิหลังและวิญญาณแห่งปรัชญาจีน บ่อเกิดและพัฒนาการของปรัชญาจีนสกุลต่างๆ ความคิดและวิธีคิดเรื่องมนุษย์
ธรรมชาติ จักรวาลตามแนวปรัชญาจีน การประยุกต์ใช้ปรัชญาจีนในการดาเนินชีวิต
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.

ม.ปร. 363: ปรัชญาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
PHIL 363: Japanese Philosophy
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
กาเนิดและพัฒนาการของปรัชญาญี่ปุ่น แนวคิดหลักของปรัชญาญี่ปุ่น ความคิดทางปรัชญาและวิธีคิดของคนญี่ปุ่น
ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมทางปัญญาตะวันออก การประยุกต์ใช้ปรัชญาญี่ปุ่นในการดาเนินชีวิต
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 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
บริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ที่ทาให้เกิดความคิดสมัยใหม่ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความคิดของนักปรัชญา
สมัยใหม่ที่สาคัญ
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 ปรัชญานยายะ ว่าด้วยทฤษฎีตรรกสัจจคติวาท ทฤษฎีแห่งความรู้
ข้อพิสูจน์เกี่ยวกับความมีอยู่เป็นอยู่ของพระเจ้า ปรัชญาไวเศษิก ว่าด้วยพหุนิยมทางอณูปรัชญาสางขยะ
ว่าด้วย วิวัฒนาการและโมกษะ ปรัชญา และจิตวิทยาของลัทธิโยคะ ปรัชญาเวทานตะเกี่ยวกับโลก อาตมันและ
โมกษะ
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
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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 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
พุทธปรัชญาตอนต้น สานักพุทธปรัชญา หลักพุทธปรัชญาเกี่ยวกับความจริงของชีวิต โลก และจักรวาล,
แนวคิดเรื่องความรู้ ความดี และความงามตามหลักพุทธปรัชญา, 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. 271หรือ ม.ศน. 272 หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา
บ่อเกิด พัฒนาการ ลักษณะทั่วไป และหลักการสาคัญของปรัชญาเซน วิถีและเป้าหมายแห่งเซน หลักปฏิบัติ
แบบเซนและการดาเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน เซนและระบบคุณค่าในสังคมร่วมสมัย
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.
ม.ปร. 374: ปรัชญาเทคโนโลยี
3(3-0-6)
PHIL 374: Philosophy of Technology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ความหมาย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และสารัตถะของเทคโนโลยี ความคิดทางปรัชญาที่สาคัญเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมของเทคโนโลยี เทคโนโลยีแห่งอนาคต
Meaning, historical development and essence of technology, main philosophical thoughts on
technology, ethical and social effects of technology and technology of the future.
ม.ปร. 379: สันติศึกษากับลัทธิก่อการร้าย
3(30-6)
PHIL 379: Peace Study and Terrorism
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสันติศึกษา แนวคิด ทางปรัชญาเกี่ยวกับการก่อการร้าย วาทกรรมว่าด้วย
สันติภาพและการก่อการร้าย ลัทธิก่อการร้ายในโลกปัจจุบันตามแนวคิดทางปรัชญา
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Meaning and concepts related to peace study; philosophical concepts of terrorism; discourses of
peace and terrorism; terrorism in the present in Philosophical perspectives.
ม.ปร. 457: ปัญหาศีลธรรมในสังคมร่วมสมัย
3(3-0-6)
PHIL 457: Moral Problems in Contemporary Society
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 257 หรือ ตามความเห็นชอบของสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
การประยุกต์ทฤษฎีจริยศาสตร์กับปัญหาในสังคมร่วมสมัย ประกอบด้วยเรื่องสิทธิ ความยากจนและความหิวโหย
ความรุนแรง การลงโทษประหารชีวิต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 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 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
บ่อเกิดและพัฒนาการของปรัชญาอัตถิภาวนิยม นักปรัชญาผู้วางรากฐานปรัชญาอัตถิภาวนิยม สาระสาคัญของ
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมในศตวรรษที่ 20 ความคิดของมาร์ติน ไฮเดกเกอร์ ฌอง ปอล ซาร์ตร์ และ คาร์ล ยัสเปอร์
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมกับสังคมร่วมสมัย
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(3-06)
PHIL 460: Indian Ethics
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 156 หรือ ม.ปร. 257
พื้นฐานทางอภิปรัชญาของจริยศาสตร์อินเดีย ความคิดเรื่องอาศรม 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
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งศาสนา เทววิ ท ยา ปรั ช ญา และวิ ท ยาศาสตร์ ธรรมชาติ แ ละความจ าเป็ น ของศาสนา
พัฒนาการทางศาสนาและจริยธรรม ลักษณะศาสนาสากล ความรู้และความสมเหตุสมผลของความรู้ทางศาสนา
สถานภาพของศรัทธา เหตุผลและความรู้ฉับพลัน ปัญหาที่สาคัญทางศาสนา
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.
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The main religious problems.
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 thought 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 การวิเคราะห์การอ้างเหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผลในชีวิตประจาวัน
Principles and methods of analytic philosophy, analyzing arguments, evaluating arguments in
daily life.
ม.ปร. 474: ความคิดใหม่ในปรัชญาตะวันตก
3(3-0-6)
PHIL 474: New Trends in Western Philosophy
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร. 154 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ปรัชญาตะวันตกช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่ ทฤษฎีการตีความ สานักฟรังค์เฟิร์ท โครงสร้างนิยม
หลังโครงสร้างนิยม และโพสต์โมเดินนิสม์ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและศาสตร์สาขาอื่น
Western Philosophy after World War II: Hermeneutics, the Frankfurt School, Structuralism,
Poststructuralism, and Postmodernism. The relationship with other branches of knowledge.
ม.ปร. 475: ปรัชญาจิต
3(3-0-6)
PHIL 475: Philosophy of Mind
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร.153 และ ม.ปร.154
ความหมายและธรรมชาติของจิต ปัญหาปรัชญาจิต วิธีการศึกษาปรัชญาจิต ปัญหาเรื่องจิตสานึก และแนวทาง
แก้ไขปัญหาปรัชญาจิตร่วมสมัย
Meaning and nature of mind; philosophical problems of mind; studying methods of philosophy
of mind; problems of consciousness and solution to contemporary philosophical problems of
mind.
ม.ปร. 478: องค์รวมนิยม
3(3-0-6)
PHIL 478: Holism
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
นิยาม และความหมายขององค์รวมนิยม พัฒนาการทางความคิดขององค์รวมนิยม และแนวคิดทางปรัชญา
องค์รวมนิยม องค์รวมนิยมกับศาสตร์ต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบองค์รวมนิยม

115

Definition and meaning of holism, development of holism, philosophical concept of holism,
holism and various disciplinary including application of holistic concept.
ม.ปร.479 : สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
PHIL 479: Aesthetics
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร.153 หรือ วจ.ศป.100
แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความจริง ความดี และความงาม ทฤษฎี ความงาม และทฤษฎี
ศิลปะ แนวคิดทางปรัชญาในงานศิลปะ คุณค่าและการประเมินค่าความงาม ตามแนวอัตวิสัยและปรวิสัย
ปัญหาทางสุนทรียศาสตร์ในสังคมไทย
Aesthetical concepts; the relationship among truth, goodness and beauty; theory of beauty
and theory of arts; philosophical concepts of art; values and evaluation of beauty according to
subjectivism and objectivism; aesthetical problems in Thai society.

ม.ปร. 480: หัวข้อเลือกสรรทางปรัชญา
3(3-0-6)
PHIL 480: Selected Topics in Philosophy
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา
การอภิปรายหัวข้อพิเศษทางด้านแนวคิด ทฤษฎี และปัญหาทางปรัชญาที่กาลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน โดยการสอน
และแนะนาของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละเรื่องโดยเฉพาะ โดยที่เรื่องดังกล่าวมิได้รวมอยู่ในเนื้อหากระบวน
วิชาอื่น
Discussion on concepts; theories and problems of present interest through lectures and guidance
by experts in the fields. Topics must not be included in other courses.
ม.ปร. 486: การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3(3-0-6)
PHIL 486: Independent Study
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย กรณีศึกษาปรัชญาของบุคคลและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 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.
ม.ปร. 490: สัมมนาปัญหาปรัชญา
3(3-0-6)
PHIL 490: Seminar in Philosophical Problems
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปร.486
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หลักและวิธีการสัมมนา การนาเสนอประเด็นปัญหาและการแสวงหาคาตอบด้วยระเบียบวิธีการวิจัยทางปรัชญา
การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของการสัมมนา
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: Cooperative Education
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาวิชาเอกชั้นปีที่ 4
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ทาง
ปรัชญา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและ
คณาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการให้ลาดับขั้นเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (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 as satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.

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 หลักและวิธีการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่น ๆ 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 กาเนิด พัฒนาการและประเภทของศาสนา รูปแบบต่าง ๆ ของศาสนา อเทวนิยม
กระบวนการกึ่งศาสนา 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.
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ม.ศน. 174: จิตวิทยาศาสนา
3(3-0-6)
RE 174: Psychology of Religion
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติและขอบเขตของศาสนา กาเนิด พัฒนาการและประเภทของศาสนา รูปแบบต่างๆ ของศาสนา อเทวนิยม
กระบวนการกึ่งศาสนา บทบาทของศาสนาในปัจเจกบุคคลและสังคม
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 สัจจะในศาสนาและการเปิดเผยสัจจะ จิตสานึกในเทพเจ้า เทววิทยาตามแนวไบเบิล
ศาสนศิลปวิทยาสานักต่าง ๆ 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 หลักธรรมพื้นฐานของจิตอาสาในศาสนาต่างๆ 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: Fundamental of Buddhism
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
แหล่งกาเนิดพุทธศาสนา หลักคาสอนสาคัญของพระพุทธเจ้า กฎแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด ภพภูมิต่างๆ
ธรรมชาติและจุดหมายปลายทางของมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา พัฒนาการของพุทธศาสนา
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.
ม.ศน. 272: พุทธศาสนามหายาน
3(3-0-6)
RE 272: Mahayana Buddhism
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
พัฒนาการของพุทธศาสนามหายานในประเทศอินเดีย และประเทศจีน หลักคาสอนพื้นฐานของมหายานนิกาย
ต่าง ๆ ข้อปฏิบัติของชาวพุทธในประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่นและประเทศธิเบต
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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 ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาคัมภีร์อุปนิษัท และคัมภีร์ภควัท-คีตา
ศาสนาพราหมณ์กลายเป็นศาสนาฮินดู พิธีกรรมและจริยศาสตร์ของศาสนาฮินดู นิกายต่างๆ ของศาสนาฮินดู
หลักปฏิบัติทางจิตได้แก่ กรรมโยคะ ภักติโยคะ และญาณโยคะ พุทธศาสนากับศาสนาฮินดู อิทธิพลของศาสนา
ฮินดู และศาสนาพุทธที่มีต่อกันและกัน 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 คาสอนเรื่องความเกี่ยวเนื่องของเหตุและผล กรรม
พันธนาการของวิญญาณและความหลุดพ้น ชั้นต่าง ๆ ของการพัฒนาจิตวิญญาณ 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 : พุทธศาสนากับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
RE 371: Buddhism and Daily Life
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
หลักคาสอน และหลักปรัชญาพุทธศาสนาระดับต่างๆ การนาหลักคาสอนพุทธศาสนามาประยุกต์ในการศึกษา
การทางาน การบริหารและการครองชีพประจาวัน คาสอนที่จะอานวยให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมที่สงบสุข
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
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
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ศาสนาของชาวเฮบรูก่อนสมัยโมเสส โมเสสและพระสัญญากับพระยาหเวห์ การเกิดของศาสนายูดาย ศาสดา
พยากรณ์กับวิวรณ์ คัมภีร์โตราห์ การบวชเป็นพระและพระบัญญัติ ศาสนายูดายกับศาสนาคริสเตียน
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 หลักคาสอนพื้นฐานของพระเยซู ข้อความบางตอนจากพระวรสาส์น เซนต์ปอลกับการแผ่ขยาย
ของศาสนาคริสเตียน ประวัติคริสตจักร และการดาเนินงานของคริสตจักร 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.

ม.ศน. 375: ศาสนาอิสลาม
3(30-6)
RE 375: Islam
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
อารเบีย สมัยก่อนศาสนาอิสลาม ความเชื่อและหลักปฏิบัติของชาวอาหรับก่อนสมัยศาสดามุฮัมมัด ชีวิตและ
การเผยแผ่ศาสนาของพระมุฮัมมัด หลักคาสอนพื้นฐานของศาสนาอิสลาม การแผ่ขยายของศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามยุคปัจจุบัน
Pre-Islamic Arabia; Arabian beliefs and practices 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 การแผ่ขยายของพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย
ในยุคต่างๆ พัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย วรรณคดีทางพุทธศาสนาในประเทศไทย อิทธิพลของ
คาสอนพุทธศาสนาที่มีต่อชีวิตของคนไทยตลอดจนการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
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)

120

RE 474: The Religions of China and Japan
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ภูมิหลังทางศาสนาในจีนและญี่ปุ่น ศาสนาเต๋า คาสอน ประวัติและพัฒนาการของศาสนาเต๋า คาสอนของศาสนา
ขงจื้อ อิทธิพลของศาสนาเต๋าและศาสนาขงจื้อที่มีต่อคนจีน ศาสนาชินโต ประวัติและพัฒนาการของศาสนาชินโต
หลักคาสอนและอิทธิพลของศาสนาชินโตที่มีต่อคนญี่ปุ่น
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
วิเคราะห์หลักคาสอนพื้นฐานของศาสนาทุกศาสนาในโลก ความรู้ตามแนวศาสนา และบ่อเกิดของความรู้
ธรรมชาติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณ ธรรมชาติและจุดหมายปลายทางของวิญญาณ บาปและความทุกข์
ความหลุดพ้นและการเปลื้องบาป ข้อปฏิบัติและอุดมการณ์ของศาสนา อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทางศาสนาและ
คาตอบของแต่ละศาสนา
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: ขบวนการทางศาสนาในสังคมร่วมสมัย
3(3-0-6)
RE 477: Religious Movements in Contemporary Society
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ศน. 173 หรือ ม.ศน. 174
บทบาทของศาสนาในสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลง สังคมสมัยใหม่กับความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนา
ปัญหาต่างๆ ของศาสนาฮินดูในอินเดียปัจจุบัน พุทธศาสนากับลัทธิคอมมูนิสต์ในประเทศจีนและเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ ศาสนาใหม่ในญี่ปุ่น ขบวนการใหม่ของศาสนายูดาย และศาสนาคริสเตียนในปัจจุบัน ศาสนาอิสลามกับ
ประชาธิปไตยในอินเดีย 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.

