คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๔๑

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๒.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
: Doctor of Philosophy in Philosophy

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา)
: Doctor of Philosophy (Philosophy)
: พธ.ด. (ปรัชญา)
: Ph.D. (Philosophy)

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๔. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้ มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิจารณ์ นักวิพากษ์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนา
โดยเฉพาะพุทธปรัชญา เพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม
ความสาคัญของหลักสูตร

ความเจริ ญ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ท าให้ สั ง คมมนุ ษ ย์ เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
การเปลี่ ย นแปลงดังกล่ าวมีผ ลกระทบอย่างมากต่อมนุ ษย์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านความจริง
ความดี และความงามที่ ม นุ ษ ย์ เคยยึ ดถื อ จึงส่ งผลให้ สั งคมต้ อ งเผชิ ญ ปั ญ หาที่ ไม่ ส ามารถจะแก้ ไขได้ด้ ว ย
กฎหมายหรื อระเบี ย บทางสั งคม การจะแก้ไขปัญ หาดังกล่ าวจาเป็ นจะต้องจัดการศึกษาให้ ม นุษ ย์เป็ นผู้ มี
ความสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์เ รื่องความจริง ความดี และความงาม
จนกระทั่งรู้จักแยกแยะคุณค่าที่ สาคัญระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์ กับสังคม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และ
มนุษย์กับเทคโนโลยี ซึ่งจะทาให้มนุษย์สามารถรู้และตัดสินใจว่าสิ่งใดควรทา สิ่งใดไม่ควรทา เพื่อการดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การศึกษาวิชาปรัชญาจึงมีความสาคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง เพราะวิชานี้สอนให้มนุษย์มีความรู้ในด้าน
ความจริง ความดี และความงาม โดยเน้นการปลูกฝังศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ และ
สังเคราะห์องค์ความรู้บนฐานของความจริง ความดี และความงาม ผลที่ได้จากการศึ กษาวิชานี้จะทาให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองและสังคมให้มีความผาสุกอย่างยั่งยืนได้

๔๒

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้ มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล และเป็นผู้มเี ชี่ยวชาญวิชาการด้านปรัชญา โดยเฉพาะพุทธปรัชญาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้
๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา
วิจัย ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนา เพื่อพัฒนาสังคม
๔. เพื่อผลิต พุทธศาสตรดุษฎี บัณ ฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้ เป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็น
ต้นแบบที่ดีงามให้แก่สังคม

๕. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา
หลักสูตรแบบ ๒.๑ จานวน ๕๔ หน่วยกิต เป็น หลั กสูตรเน้นวิจัยเข้าห้องเรียนและทาวิทยานิพนธ์
โดยทาวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวม ๑๘ หน่วยกิต ศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต จานวน
๒๔ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาพื้นฐาน ๑๘ หน่วยกิต (เฉพาะผู้ไม่จบปริญญาโท สาขาปรัชญา)
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
จานวนหน่วยกิต แบบ ๒.๑
๑. หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ นับหน่วยกิต
๖
๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต
(๒๑)
๒. หมวดวิชาเอก
๒.๑ นับหน่วยกิต
๖
๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต
(๓)
๓. หมวดวิชาเลือก
๖
๔. หมวดวิชาพื้นฐาน
(๑๘)
๕. วิทยานิพนธ์
๓๖
รวมทั้งสิ้น
๕๔

๖. รายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรแบบ ๒.๑ จานวน ๕๔ หน่วยกิต
(๑) หมวดวิชาบังคับ
ก. วิชาบังคับ แบบนับหน่วยกิต จานวน ๖ หน่วยกิต
๘๐๒ ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก
๓ (๓-๐-๙)
Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka
๘๐๒ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ
๓ (๓-๐-๙)
Buddhism and Hermeneutics

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๔๓

ข. วิชาบังคับ แบบไม่นับหน่วยกิต จานวน ๒๑ หน่วยกิต
๘๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา
(๓) (๓-๐-๙)
Advanced Research Methodology in Philosophy
๘๐๒ ๑๐๔ งานวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยเชิงปรัชญา (๓) (๓-๐-๙)
English Academic Works for Research in Philosophy
๘๐๒ ๑๐๕ งานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการวิจัย
(๓) (๓-๐-๙)
Pali and Sanskrit Works for Research
๘๐๒ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน
(๓) (๓-๓-๖)
Insight Meditation
๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
(๓) (๓-๐-๙)
Seminar on Dissertation
๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑
(๓) (๓-๐-๖)
Usage on Pali I
๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒
(๓) (๓-๐-๖)
Usage on Pali II
(๒) หมวดวิช าเอก นิ สิต ต้ อ งศึ ก ษาวิ ช าเอกปรั ช ญา ๖ หน่ วยกิ ต และศึ ก ษาวิช าที่ กาหนดให้
เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา คือ
ก. วิชาเอก แบบนับหน่วยกิต จานวน ๖ หน่วยกิต
๘๐๒ ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปรัชญา
๓ (๓-๐-๙)
Philosophical Analysis
๘๐๒ ๓๐๘ สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก
๓ (๓-๐-๙)
Seminar on Problems in Eastern Philosophy
ข. วิชาเอก แบบไม่นับหน่วยกิต จานวน ๓ หน่วยกิต
๘๐๒ ๒๐๙ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา
(๓) (๓-๐-๙)
Seminar on Problems of Philosophy of Religions
(๓) หมวดวิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่กาหนดให้ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๘๐๒ ๒๑๑ สัมมนาปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาและอัตถิภาวนิยม ๓ (๓-๐-๙)
Seminar on Philosophy of Phenomenology and Existentialism
๘๐๒ ๒๑๒ สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันตก
๓ (๓-๐-๙)
Seminar on Problems in Western Philosophy
๘๐๒ ๒๑๖ ปรัชญายุคหลังสมัยใหม่
๓ (๓-๐-๙)
Post Modern Philosophy
๘๐๒ ๓๑๔ สัมมนาปัญหาปรัชญาวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๙)
Seminar on Problems of Philosophy of Science
๘๐๒ ๒๑๔ ปรัชญาภาษา
๓ (๓-๐-๙)
Philosophy of Language

๔๔

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

(๔) หมวดวิชาพื้นฐาน นิสิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่น ที่ไม่ใช่สาขาวิชา
ปรัชญา จะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพิ่มเติมอีก ๖ รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ต่อไปนี้
๘๐๒ ๓๒๑
การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒
(๓) (๒-๐-๙)
Philosophical Reasoning 2
๖๐๓ ๑๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห์
(๓) (๓-๐-๙)
Analytic Metaphysics
๖๐๓ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห์
(๓) (๓-๐-๙)
Analytic Epistemology
๖๐๓ ๒๐๘ จริยศาสตร์วิเคราะห์
(๓) (๓-๐-๙)
Analytic Ethics
๘๐๒ ๒๑๙ สัมมนาปรัชญาจีน
(๓) (๓-๐-๙)
Seminar on Chinese Philosophy
๘๐๒ ๓๒๐ สัมมนาปรัชญาอินเดีย
(๓) (๓-๐-๙)
Seminar on Indian Philosophy
(๕) วิทยานิพนธ์
๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
Dissertation

๗. แผนการจัดการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา

๘๐๒ ๑๐๑
๘๐๐ ๑๐๒
๘๐๒ ๑๐๔
๘๐๒ ๑๐๕
๖๐๓ ๑๐๖
๘๐๒ ๓๒๑

ชื่อรายวิชา

วิชาบังคับ
สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก
พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ
งานวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยเชิงปรัชญา
งานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการวิจัย
วิชาปรับพื้นฐาน
อภิปรัชญาวิเคราะห์**
การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒**
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต
** รายวิชาสาหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาปรัชญา

แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

๓
๓
(๓)
(๓)

๓
๓
๓
๓

๐
๐
๐
๐

๙
๙
๙
๙

(๓)
(๓)
๖
(๑๒)

๓
๓

๐
๐

๙
๙

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๔๕

ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา

๘๐๒ ๒๐๓
๑๐๒ ๓๐๒
๘๐๒ ๒๐๗
XXX XXX
๖๐๓ ๒๐๘
๖๐๓ ๓๐๗

ชื่อรายวิชา

วิชาบังคับ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา
การใช้ภาษาบาลี ๑
วิชาเอก
การวิเคราะห์เชิงปรัชญา
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
วิชาปรับพื้นฐาน
จริยศาสตร์วิเคราะห์**
ญาณวิทยาวิเคราะห์**
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

(๓)
(๓)

๓
๓

๐
๐

๙
๖

๓

๓

๐

๙

๓

๓

๐

๙

(๓)
(๓)
๖
(๑๒)

๓
๓

๐
๐

๙
๙

** รายวิชาสาหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาปรัชญา

ภาคการศึกษาที่ ๓
รหัสวิชา

๘๐๒ ๓๐๖
๑๐๒ ๓๐๖
๘๐๒ ๓๐๘
๘๐๒ ๒๐๙
XXX XXX
๘๐๒ ๓๑๙
๘๐๒ ๓๒๐

ชื่อรายวิชา

วิชาบังคับ
วิปัสสนากรรมฐาน
การใช้ภาษาบาลี ๒
วิชาเอก
สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก
สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
วิชาปรับพื้นฐาน
สัมมนาปรัชญาจีน**
สัมมนาปรัชญาอินเดีย**
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

** รายวิชาสาหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาปรัชญา

แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

(๓)
(๓)

๓
๓

๓
๐

๖
๖

๓
(๓)

๓
๓

๐
๐

๙
๙

๓

๓

๐

๙

(๓)
(๓)
๖
(๑๕)

๓
๓

๐
๐

๙
๙

๔๖

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ภาคการศึกษาที่ ๔
รหัสวิชา

๘๐๐ ๔๐๑
๘๐๐ ๒๐๐

ชื่อรายวิชา

วิชาบังคับ
สัมมนาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

(๓)
๑๒
๑๒
(๓)

๓
๐

๐
๐

๙
๑๒

** รายวิชาสาหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาปรัชญา

ภาคการศึกษาที่ ๕
รหัสวิชา

๘๐๐ ๒๐๐

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

๑๒
๑๒
-

วิทยานิพนธ์

แบบ ๒.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

๐

๐

๑๒

ภาคการศึกษาที่ ๖
รหัสวิชา

๘๐๐ ๒๐๐

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

๑๒
๑๒
-

วิทยานิพนธ์

แบบ ๒.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

๐

๐

๑๒

ไม่รวมการเรียนเสริมภาษาอังกฤษ MCU 005-006 (ยกเว้นผู้มีคณ
ุ สมบัตดิ ้านภาษาเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย)

๘. แนวสังเขปรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา หลักสูตรแบบ ๒.๑
หลักสูตรแบบ ๒.๑ จานวน ๕๔ หน่วยกิต เป็นหลักสู ตรเน้นวิจัย เข้าห้ องเรียนและทาวิทยานิพนธ์
โดยทาวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวม ๑๘ หน่วยกิต ศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต จานวน
๒๔ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาพื้นฐาน ๒๐ หน่วยกิต (เฉพาะผู้ไม่จบปริญญาโท สาขาปรัชญา ต้องศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน) ประกอบด้วย

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๔๗

(๑) หมวดวิชาบังคับ
ก. วิชาบังคับ แบบนับหน่วยกิต
จานวน ๖ หน่วยกิต
๘๐๒ ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก
(๓) (๓-๐-๙)
Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka
ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญาที่ สาคัญในพระไตรปิฎก ประกอบด้วยแนวความคิด
ทางอภิป รัชญา จักรวาลวิทยา ญาณวิทยา จริยศาสตร์และอื่น ๆ ในการศึกษารายวิชานี้ นิสิตต้องกาหนด
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๑ ประเด็น แล้วจัดทาโครงร่างรายงาน ดาเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจาวิชา
๘๐๒ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ
๓ (๓-๐-๙)
Buddhism and Hermeneutics
ศึกษาศาสตร์แห่งการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก โดยเน้น ศาสนสัมพันธ์ภายในศาสนาและ
ระหว่างศาสนา (Intra – Inter Relationship) และปรัชญาที่นาไปสู่การสร้างรูปแบบการตีความแบบต่าง ๆ
รวมทั้งบริบทแวดล้อมทางสังคมและทางวิชาการ ที่มีอิทธิพลต่อการตีความคาสอนทางศาสนาให้เหมาะสมกับ
ยุ ค สมั ย โดยเฉพาะหลั ก การตี ค วามในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทและมหายานที่ ป รากฏในคั ม ภี ร์
ต่าง ๆ เช่น กถาวัตถุ อรรถกถาเปฏโกปเทส เนตติปกรณ์ วิสุทธิมรรค มิลินทปัญหา ปรัชญาปารมิตาสูตร
ลังกาวตารสูตร และหัวข้อธรรมบางข้อในพระอภิธรรมปิฎก เป็นต้น
ข. วิชาบังคับ แบบไม่นับหน่วยกิต จานวน ๒๑ หน่วยกิต
๘๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา
(๓) (๓-๐-๙)
Advanced Research Methodology in Philosophy
ศึก ษาหลั กการและวิธีก ารวิจั ย กระบวนการและขั้ น ตอนของการวิจั ย การรวบรวมเอกสารและ
วิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะและประเภทของงานวิจัยทางปรัชญา โดยเฉพาะด้านคุ ณภาพซึ่งเหมาะกับสาขาวิชา
ปรัช ญา น าวิธีก ารถกปั ญ หาของ จอห์ น ฮอสเปอร์ มาฝึ ก ใช้ เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติโดยการเลื อ กหั ว ข้อ วิจัยและ
ดาเนินการวิจัย เพื่อนาไปสู่การวิจัยจริง
๘๐๒ ๑๐๔ งานวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยเชิงปรัชญา
(๓) (๓-๐-๙)
English Academic Works for Research in Philosophy
ศึกษางานวิชาการหรืองานวิจัยที่สาคัญทางปรัชญาในภาคภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้นิสิตเกิดทักษะด้าน
การอ่านเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ รู้ศัพท์สานวนทางปรัชญาในภาษาอังกฤษ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ
โครงสร้าง เนื้อหา และองค์ความรู้ใหม่ในงานวิชาการหรืองานวิจัยเรื่องนั้นๆ ตลอดทั้งศึกษางานพุทธปรัชญาที่
มีความโดดเด่นและมีผลกระทบอย่างสูงต่อการศึกษาวิจั ยทางพุทธปรัชญาในอดีตและปัจจุบัน โดยเลือกศึกษา
จากเอกสาร บทความทางวิชาการ และตาราภาษาอังกฤษ เพื่อให้นิสิตมีทักษะด้านการอ่านเอกสารวิชาการ
ภาษาอังกฤษ มีข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้า วิจัยด้านพุทธปรัชญา เพื่อประโยชน์ใน
การค้นคว้าข้อมูลประกอบการทาวิจัย

๔๘

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
๘๐๒ ๑๐๕

งานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการวิจัย
(๓) (๓-๐-๙)
Pali and Sanskrit Works for Research
ศึ ก ษางานนิ พ นธ์ ภ าษาบาลี แ ละสั น สกฤตจากคั ม ภี ร์ ส าคั ญ เช่ น มิ ลิ น ทปั ญ หา วิ มุ ต ติ ม รรค
วิสุทธิมรรค มังคลัตถทีปนี สัทธรรมปุณฑริกสูตร วิมลเกียรตินิเทศสูตร ลังกาวตารสูตร โดยเน้นประเด็นปัญหา
ทางปรั ช ญา เช่น ปั ญ หาเรื่องโลกหน้ า ปัญ หาเรื่องการคบเพื่อ น แนวคิ ดเรื่องจิต ภพภู มิ ปั ญ ญา กรุณ า
พระโพธิสัตว์ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการทาวิจัย
๘๐๒ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน
(๓) (๓-๓-๖)
Insight Meditation
ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก โดยเน้นศึกษาสติปัฏ
ฐาน ๔ รวมทั้ งรู ป แบบการปฏิ บั ติ ก รรมฐานของส านั ก ต่ า งๆ ในสั งคมไทย ล าดั บ ขั้ น ตอนของการเจริ ญ
กรรมฐาน และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น
๖๐๐ ๔๐๑
สัมมนาวิทยานิพนธ์
(๓) (๓-๓-๖)
Seminar on Dissertation
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล
การตี ค วามในเชิงพรรณนา การอ้ างอิง การเขี ยนบทความวิจั ย รูป แบบและวิธี การน าเสนอวิท ยานิ พ นธ์
เน้นตรวจสอบกระบวนการและความก้าวหน้าในการเขียนวิทยานิพนธ์ของนิสิต
๑๐๒ ๓๐๒
การใช้ภาษาบาลี ๑
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali I
ศึกษาภาษาบาลี โดยเน้นแนวคิดทางปรัชญา เช่น แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิดจริย
ศาสตร์ เป็นต้น ที่ปรากฏในหนังสือธรรมบท ๘ ภาค เน้นวิเคราะห์แนวคิดทางปรัชญาที่ปรากฏอยู่ในภาษาบาลี
ในแต่ละบริบท
๑๐๒ ๓๐๖
การใช้ภาษาบาลี ๒
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali II
ศึกษาภาษาบาลี โดยเน้นแนวคิดทางปรัชญา เช่น แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิดจริย
ศาสตร์ เป็นต้น ที่ปรากฏในหนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรค เน้นการอธิบายเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยง
แนวคิดทางปรัชญา และอธิบายพัฒนาการแนวคิดที่แฝงอยู่ในคัมภีร์ทั้งสอง
๒) หมวดวิชาเอก ๖ หน่ วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกปรัช ญา ๖ หน่ วยกิต และศึกษาวิชาที่
กาหนดให้เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา คือ
ก. วิชาเอก แบบนับหน่วยกิต
๘๐๒ ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปรัชญา
๓ (๓-๐-๙)
Philosophical Analysis
ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดทางปรัชญาสานักต่าง ๆ โดยเน้นการวิเคราะห์ เหตุผลที่ใช้ในหลักการ
วิธีการ และจุดมุ่งหมายของการนาเสนอแนวคิดทางปรัชญานั้น ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องกาหนดประเด็นที่
เกี่ย วข้องกับ รายวิช าอย่ างน้ อย ๑ ประเด็ น แล้ ว จัดทาโครงร่างรายงาน ดาเนิ นการศึกษา รวบรวมข้อมู ล
วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจาวิชา

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๔๙

๘๐๒ ๓๐๘

สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก
๓ (๓-๐-๙)
Seminar on Problems in Eastern Philosophy
สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก เช่น ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน เป็นต้น โดยผู้บรรยายตั้งคาถาม
ให้นิสิตตอบพร้อมแสดงเหตุผลทั้งในแง่สนับสนุนและในแง่คัดค้าน ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องกาหนดประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๑ ประเด็น แล้วจัดทาโครงร่างรายงาน ดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจาวิชา
ข. วิชาเอก แบบไม่นับหน่วยกิต จานวน ๓ หน่วยกิต
๘๐๒ ๒๐๙ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา
(๓) (๓-๐-๙)
Seminar on Problems of Philosophy of Religions
สัมมนาปัญหาทางปรัชญาศาสนา เช่น เป้าหมายสูงสุดของศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับพระเจ้า กรรม
นิพพาน โมกษะ ภาษาศาสนา ประสบการณ์ทางศาสนา สัญลักษณ์ทางศาสนา ความเชื่อและความจริงทาง
ศาสนา ศาสนากั บ เสรี ภ าพ ศาสนากั บ การกดขี่ ท างเพศ ศาสนากั บ สั น ติ ภ าพและความขั ด แย้ ง เป็ น ต้ น
ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๑ ประเด็น แล้วจัดทาโครงร่าง
รายงาน ดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจาวิชา
๓) หมวดวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต ต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่กาหนดให้ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๘๐๒ ๒๒๑ สัมมนาปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาและอัตถิภาวนิยม
๓ (๓-๐-๙)
Seminar on Philosophy of Phenomenology and Existentialism
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดทางปรัชญาที่ ส าคัญของนักคิดกลุ่ มอัตถิภ าวนิยม เช่น ปรัชญาของเซอเรน
เกียร์เกการ์ด เฟดริก นิตส์เช คาร์ล จัสเปิร์ส มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ อัลแบรต์ กามูส์ และฌอง-ปอล ซาตร์
และศึ ก ษาแนวความคิ ด ส าคั ญ ในปรากฏการณ์ วิ ท ยา เช่ น การมุ่ ง อารมณ์ (Intentionality) สารั ต ถะ
การลดทอน (Reduction) อั ตตาเชิ งอุ ต รวิสั ย (Transcendental Ego) ในปรั ช ญาของ ฟรัน ซ์ เบรนทาโน
เอดมุนด์ฮุสเซิ ร์ล มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ แมร์โล ปองตี และฌอง-ปอล ซาตร์ ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์ ความสัมพันธ์
ระหว่างปรากฏการณ์วิทยากับอัตถิภาวนิยม เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางด้านแนวคิดด้วย
๘๐๒ ๒๑๒ สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันตก
๓ (๓-๐-๙)
Seminar on Problems in Western Philosophy
สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันตก เน้นศึกษาประเด็นปัญหาทางปรัชญา เช่น ปัญหาทางอภิปรัชญา
ญ าณ วิ ท ยา จริ ย ศาสตร์ ของนั กปรั ช ญ าคน ส าคั ญ ในแต่ ล ะยุ ค เช่ น เพ ลโต อริ ส โตเติ ล โทมั ส
อไควนัส โทมัส ฮอบส์ คาร์ล มาร์ก เป็นต้น ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องแสดงโครงสร้างของรายงานอย่างน้อย
๑ เรื่อง แล้วดาเนินการศึกษาค้นคว้าโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจาวิชา แล้วเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ในชั้นเรียน
๘๐๒ ๓๑๔ สัมมนาปัญหาปรัชญาวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๙)
Seminar on Problems of Philosophy of Science
ศึกษาปัญหาเรื่องกฎและทฤษฎีในวิทยาศาสตร์ การอธิ บายปรากฏการณ์การยืนยันความจริง และ
ความน่าจะเป็น วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีการลดทอนกับวิทยาศาสตร์ การกาหนดขอบเขตของความ
เป็นและความไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิช าอย่าง

๕๐
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น้อย ๑ ประเด็น แล้วจัดทาโครงร่างรายงานดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผล
การศึกษา
๘๐๒ ๓๑๖ ปรัชญายุคหลังสมัยใหม่
๓ (๓-๐-๙)
Post Modern Philosophy
ศึกษากาเนิ ดและพั ฒ นาการของแนวคิดปรัช ญาหลั งสมั ยใหม่ เช่น แนวคิ ดธรรมชาติ ของมนุ ษ ย์
แนวคิดเรื่องกฎหมาย แนวคิดเรื่องภาษา แนวคิดเรื่องความจริง แนวคิดเรื่องเสรีภาพ แนวคิดเรื่องเพศ เรื่อง
ประวัติศาสตร์ เป็ น ต้น โดยเน้ น ศึกษาแนวคิดของนักปรัช ญาคนสาคัญ เช่น วิตเกนสไตน์ (Witgenstein)
ฟู โ กลท์ (Michel Foucault) แมคอิ น ไตน์ (Mcintyre) เดอร์ ริด า (Jacques Derrida) ฮาเบอร์มั ส (Jurgen
Habermus) เลียวทาร์ด (Jean-Francois Lyotard) เจมสัน (Fredric Jameson) แนนซี่ (Fean-Luc Nancy)
วัตติโม (Gianni Vattimo) เป็นต้น
๘๐๒ ๒๑๔ ปรัชญาภาษา
(๓) (๓-๐-๙)
Philosophy of Language
ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ม โนทั ศ น์ ข องปรั ช ญาภาษา ทฤษฎี ค วามหมาย ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งภาษากั บ
ความจริง ธรรมชาติของภาษาของนักปรัชญาตะวันตก เช่น วิตเกนสไตน์ เบอร์ทัน รัสเซลล์ ฟรีเก้ เป็นต้น
และนักปรัชญาตะวันออก เช่น ธรรมกีรติ ปรัชญานยายะ เป็นต้น
๔) หมวดวิชาพืน้ ฐาน ไม่นับหน่วยกิต (สาหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาปรัชญาโดยตรง)
๘๐๒ ๓๒๑
การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒
๓ (๓-๐-๙)
Philosophical Reasoning 2
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารใช้ เ หตุ ผ ลแบบนิ ร นั ย (Deductive) และอุ ป นั ย (Inductive) แบบ
เปรียบเทียบ วิธีการให้เหตุผลแบบมิลล์ เหตุผลวิบัติ (Fallacy) การให้เหตุผลในปรัชญาเชน ทฤษฎีจตุโกฏิของ
นาคารชุน โดยศึกษากรณีตัวอย่างงานอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ของนักปรัชญา
ตะวันตกและตะวันออก แล้วพัฒนาศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ประเด็น
ปัญหาตามกรอบการให้เหตุผลนั้นๆ
๖๐๓ ๑๐๖
อภิปรัชญาวิเคราะห์
(๓) (๓-๐-๙)
Analytic Metaphysics
ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาหรือทฤษฎีความเป็นจริงในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก เช่น แนวคิด
ของเพ ลโต้ อริ ส โตเติ ล วั ต ถุ นิ ยม (Materialism) จิ ต นิ ยม (Idealism) ป ฏิ บั ติ นิ ยม (Pragmatism)
สัจนิ ยม (Realism) ปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ (Logical Positivism) อภิปรัชญาเชน โยคาจาร อภิปรัชญาใน
พุทธปรัช ญา ปั ญ หาเรื่องเสรีภ าพกับ ความรับผิ ดชอบทางศีล ธรรม : ทัศนะของนิ ยัตินิ ยม (Determinism)
อนิ ยั ติ นิ ย ม (Indeterminism) และทั ศ นะประนี ป ระนอม (Compatibility) ปั ญ หาเรื่อ งเวลาว่าเวลามี จ ริง
หรือไม่ (Is time real?) ความเป็นจริง (Reality) ในพุทธปรัชญาสานักมัธยมิก (Madhyamika) ความเป็นจริง
(Reality) ในพุทธปรัชญาสานักโยคาจาร
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๕๑

๖๐๓ ๓๐๗

ญาณวิทยาวิเคราะห์
(๓) (๓-๐-๙)
Analytic Epistemology
ศึก ษาแนวคิด เรื่ อ งความรู้ ห รื อ ทฤษฎี ค วามรู้ข องปรัช ญาตะวัน ตกและตะวัน ออกส านั กต่ างๆ ใน
ประเด็นเรื่องธรรมชาติของความรู้ ที่มาของความรู้ มาตรฐานในการตัดสินความรู้ ลักษณะของความเชื่อและ
ความมั่นใจ โดยเปรียบเทียบกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญา
๖๐๓ ๒๐๘

จริยศาสตร์วิเคราะห์
(๓) (๓-๐-๙)
Analytic Ethics
ศึ ก ษาทฤษฎี จ ริ ย ศาสตร์ ในปรั ช ญาตะวั น ตก เช่ น ประโยชน์ นิ ย ม (Utilitarianism) กรณี ย ธรรม
(Deontology) อัตตนิยม (Egoism) เน้นศึกษาแนวคิดเรื่องความดีสูงสุดของชีวิต เกณฑ์ตัดสินความดี (Good)
ความชั่ว (Bad) ความถูก (Right) ความผิด (Wrong) นอกจากนี้ ยังศึกษาอภิจริยศาสตร์ (MetaMetrics) และ
ศึกษาทฤษฎีจริยศาสตร์ในปรัชญาตะวันออก เช่น พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ของเชน เป็นต้น พร้อมกับ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์ร่วมสมัย เช่น ปัญหาการทาแท้ง การฆ่าตัวตาย การุณยฆาต การตัดสิน
ประหารชี วิ ต การท าส าเนาพั น ธุ ก รรม (Cloning) และการวิ จั ย เซลล์ ต้ น แบบ (Stem Cell Research)
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดทางจริยศาสตร์ในพุทธปรัชญา
๘๐๒ ๒๑๙
สัมมนาปรัชญาจีน
(๓) (๓-๐-๙)
Seminar on Chinese Philosophy
สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยม ธรรมชาติของมนุษย์ ทางสายกลาง ธรรมชาติและความจริงของ
เต๋า แนวคิดเรื่องหยิน-หยาง ความรักสากล สวรรค์ สวัสดิการสังคม สานักกฎหมายนิยม (Legalism) แนวคิด
เรื่องการศึกษา แนวคิดว่าด้วยความดี ความชั่ว โดยเน้นศึกษานักปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดและการพัฒนา
ทางสังคม เช่น ขงจื่อ เม้งจื่อ เหล่าจื่อ หานเฟยจื่อ ซุนจื่อ เป็นต้น ในการศึกษาวิชานี้ นิสิตต้องกาหนดประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับ รายวิชาอย่างน้ อย ๑ ประเด็น แล้วจัดทาโครงร่างรายงาน ดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจาวิชา
๘๐๒ ๓๒๐
สัมมนาปรัชญาอินเดีย
(๓) (๓-๐-๙)
Seminar on Indian Philosophy
สั ม มนาเกี่ ย วกั บ แนวความคิ ด ทางปรั ช ญาอิ น เดี ย เช่ น แนวคิ ด เรื่ อ งโมกษะ กรรม การเกิ ด ใหม่
เป้าหมายสูงสุด พระพรหม ความหลุดพ้น จากสานักจารวาก เชน นยายะ ไวเษศิก ะ สังขยา โยคะ มีมางสา
เวทานตะ อไวทะเวทานตะ พุ ท ธะ เป็ น ต้น ในการศึกษาวิช านี้ นิ สิ ตต้องกาหนดประเด็นที่ เกี่ยวข้องกั บ
รายวิชาอย่างน้อย ๑ ประเด็น แล้วจัดทาโครงร่างรายงาน ดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจาวิชา
๕) วิทยานิพนธ์
๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
Dissertation

