คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๙๑

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
: Master of Arts Programme in Philosophy
:
:
:
:

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา)
Master of Arts (Philosophy)
พธ.ม. (ปรัชญา)
M.A. (Philosophy)

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๔. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิจารณ์ นักวิพากษ์ และนักสังเคราะห์ องค์ความรู้ทางปรัชญาและ
ศาสนา 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
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่อมนุษย์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความจริง ความ
ดี และความงามที่มนุษย์เคยยึดถือ จึงส่งผลให้สังคมต้องเผชิญปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยกฎหมายหรือ
ระเบียบทางสังคม การจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวจาเป็นจะต้องจัดการศึกษาให้มนุษย์เป็นผู้มีความสามารถรู้เท่า
ทัน การเปลี่ ยนแปลง โดยวิเคราะห์ วิ จ ารณ์ วิพ ากษ์เรื่องความจริง ความดี และความงาม จนกระทั่ งรู้จัก
แยกแยะคุ ณ ค่ าที่ ส าคั ญ ระหว่ างมนุ ษ ย์ กั บ มนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ กั บ สั งคม มนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมนุ ษ ย์ กั บ
เทคโนโลยี ซึ่งจะทาให้มนุษย์สามารถรู้และตัดสินใจว่าสิ่งใดควรทา สิ่งใดไม่ควรทา เพื่อการดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาวิชาปรัชญาจึงมีความสาคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง เพราะวิชานี้สอนให้มนุษย์มี
ความรู้ในด้านความจริง ความดี และความงาม โดยเน้นการปลูกฝังศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ วิจารณ์
วิพากษ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้บนฐานของความจริง ความดี และความงาม ผลที่ได้จากการศึกษาวิชานี้จะ
ทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมให้มีความผาสุกอย่างยั่งยืนได้

๙๒

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.เพื่อผลิ ตพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าปรัช ญา ให้ มีความใฝ่ รู้ ใฝ่ สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล และเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาการด้านปรัชญา โดยเฉพาะพุทธปรัชญาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
๒.เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้
๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา
วิจัย ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนา เพื่อพัฒนาสังคม
๔. เพื่ อ ผลิ ต พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าปรัช ญา ให้ เป็น ผู้ มีคุ ณ ธรรมจริยธรรม และเป็ น
ต้นแบบที่ดีงามให้แก่สังคม

๕. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิต ตลอดหลักสู ตร ๓๙ หน่ว ยกิต ศึกษารายวิช าไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และทา
วิท ยานิ พ นธ์ซึ่ งมี ค่ าเที ย บได้ ๑๒ หน่ ว ยกิ ต ใช้ ระยะเวลาในการศึก ษาตลอดหลั ก สู ต ร อย่ างน้ อ ย ๔ ภาค
การศึกษาปกติ (๒ ปี) และอย่างมากไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ (ไม่เกิน ๕ ปี)
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
จานวนหน่วยกิต
๑. หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ นับหน่วยกิต
๙
๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต
(๑๘)
๒. หมวดวิชาเอก
๒.๑ นับหน่วยกิต
๑๒
๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต
(๓)
๓. หมวดวิชาเลือก
๖
๔. หมวดวิชาพื้นฐาน
(๒)
๕. วิทยานิพนธ์
๑๒
รวมทั้งสิ้น
๓๙

๖. รายวิชาในหลักสูตร
(๑) หมวดวิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ แบบนับหน่วยกิต
๖๐๐ ๑๒๐
พุทธปรัชญา
๓ (๓-๐-๙)
Buddhist Philosophy
๖๐๐ ๑๒๑
พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก
๓ (๓-๐-๙)
Buddhist Philosophy in Tipitaka
๖๐๓ ๒๐๓
ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา
๓ (๓-๐-๙)
Research Methodology in Philosophy

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ข. วิชาบังคับ แบบไม่นับหน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ จานวน ๑๕ หน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๔
ภาษาอังกฤษ
(๓) (๓-๐-๙)
English
๖๐๐ ๒๐๕
กรรมฐาน
(๓) (๓-๓-๙)
Buddhist Meditation
๖๐๐ ๔๐๑
สัมมนาวิทยานิพนธ์
(๓) (๓-๐-๙)
Seminar on Thesis
๑๐๒ ๓๐๒
การใช้ภาษาบาลี ๑
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali I
๑๐๒ ๓๐๖
การใช้ภาษาบาลี ๒
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali II
(๒) หมวดวิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกปรัชญา จานวน ๑๒ หน่วยกิต
ก. วิชาเอก แบบนับหน่วยกิต
๖๐๓ ๑๐๖
อภิปรัชญาวิเคราะห์
๓ (๓-๐-๙)
Analytic Metaphysics
๖๐๓ ๒๐๘
จริยศาสตร์วิเคราะห์
๓ (๓-๐-๙)
Analytic Ethics
๖๐๓ ๓๐๗
ญาณวิทยาวิเคราะห์
๓ (๓-๐-๙)
Analytic Epistemology
๖๐๓ ๓๑๕
สุนทรียศาสตร์
๓ (๓-๐-๙)
Aesthetics
ข. วิชาเอก แบบไม่นับหน่วยกิต ต้องศึกษาในรายวิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต ๓ หน่วยกิต
๘๐๒ ๒๐๙
สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา
(๓) (๓-๐-๙)
Seminar on Problems of Philosophy of Religions
(๓) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต (โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้)
๖๐๓ ๓๑๑
ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์
๓ (๓-๐-๙)
Symbolic Logic
๖๐๓ ๓๑๔
ปรัชญาการเมือง
๓ (๓-๐-๙)
Political Philosophy
๖๐๓ ๓๑๗
ปรัชญาวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๙)
Philosophy of Science
๖๐๓ ๓๑๘
ปรัชญาการศึกษา
๓ (๓-๐-๙)
Philosophy of Education
๖๐๓ ๓๒๑
จริยศาสตร์ธุรกิจ
๓ (๓-๐-๙)
Business Ethics

๙๓

๙๔

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
๖๐๓ ๓๒๒
๖๐๓ ๓๒๓
๖๐๓ ๓๒๔

ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาและอัตถิภาวนิยม
๓ (๓-๐-๙)
Philosophy of Phenomenology and Existentialism
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย
๓ (๓-๐-๙)
Contemporary Indian Philosophy
ปรัชญาจีน
๓ (๓-๐-๙)
Chinese Philosophy

(๔) หมวดวิชาพื้นฐาน นิสิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ที่ไม่ใช่สาขาวิชา
ปรัชญา จะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต
๖๐๓ ๓๒๕
การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๑
(๒) (๒-๐-๙)
Philosophical Reasoning 1
(๕) วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๓ ๔๐๐
วิทยานิพนธ์
๑๒ (๐-๐-๖)
Thesis

๗. แผนการจัดการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา

๖๐๐ ๑๒๑
๖๐๐ ๑๒๐
๖๐๐ ๑๐๔
๖๐๓ ๑๐๖
๑๐๒ ๓๐๒
๖๐๓ ๓๒๕

ชื่อรายวิชา

วิชาบังคับ
พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก
พุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
วิชาเอก
อภิปรัชญาวิเคราะห์
การใช้ภาษาบาลี ๑
วิชาบังคับปรับพื้นฐาน
การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๑**
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต
**สาหรับผู้ไม่มีพื้นฐานปรัชญา

หน่วยกิต

แผน ก
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

๓
๓
(๓)

๓
๓
๓

๐
๐
๐

๙
๙
๙

๓
(๓)

๓
๓

๐
๐

๙
๖

(๒)
๙
(๘)

๒

๐

๙

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๙๕

ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา

๖๐๓ ๒๐๓
๖๐๐ ๒๐๕
๖๐๓ ๒๐๘
๑๐๒ ๓๐๖

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ
ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา
กรรมฐาน
วิชาเอก
จริยศาสตร์วิเคราะห์
วิชาเลือก
การใช้ภาษาบาลี ๒
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

แผน ก
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

๓
(๓)

๓
๓

๐
๐

๙
๙

๓

๓

๐

๙

(๓)
๖
(๖)

๓

๐

๖

ภาคการศึกษาที่ ๓
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิชาเอก
๖๐๐ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห์
๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร์
วิชาเลือก
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

แผน ก
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

๓
๓

๓
๓

๐
๐

๙
๙

๓
๙

๓

๐

๖

ภาคการศึกษาที่ ๔
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

วิชาบังคับ
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
วิชาเอก
๘๐๒ ๒๐๙ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา
วิทยานิพนธ์
๖๐๓ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต

แผน ก
ทฤษฎี ปฏิบัติ

(๓)

๓

๐

๙

(๓)

๓

๐

๙

๑๒
๑๒
(๖)

(ไม่รวมการเรียนภาษาอังกฤษเสริมระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

๘. แนวสังเขปรายวิชา

ศึกษาด้วยตนเอง

๙๖

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
(๑) หมวดวิชาบังคับ

ก. วิชาบังคับ แบบนับหน่วยกิต
๖๐๐ ๑๒๐ พุทธปรัชญา
๓ (๓-๐-๙)
Buddhist Philosophy
ศึกษาประวัติและพั ฒ นาการของแนวคิ ดในพุ ท ธปรัช ญาส านักต่ างๆ คือ เถรวาท สรวาสติว าท
เสาตรานติกะ มาธยมิก โยคาจาร สุขาวดี อวตังสกะ และพุทธตันตระ เปรียบเทียบแนวความคิดหลักของสานัก
ปรัชญาเหล่านี้ทั้งในแง่อภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์
๖๐๐ ๑๒๑ พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก
๓ (๓-๐-๙)
Buddhist Philosophy in Tipitaka
วิชานี้เน้นการศึกษาแนวคิด สาคัญทางปรัชญาเรื่อง อัตตา อนัตตา จิต เจตสิก รูป นิพพาน สวรรค์
นรก ความดี ความชั่ว สังคม รัฐ และการปกครอง โดยอาศัยกรอบแนวคิดหลัก คือ อภิปรัชญา ญาณวิทยา
จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ในพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาท
๖๐๓ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา
๓ (๓-๐-๙)
Research Methodology in Philosophy
ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัย กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัย การรวบรวมเอกสารและ
วิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะและประเภทของงานวิจัยทางปรัชญา โดยเฉพาะด้านคุณภาพซึ่งเหมาะกับสาขาวิชา
ปรั ช ญา เช่น การเลื อกหั ว ข้อวิจั ย ทางปรัช ญา การตั้ งคาถามเพื่อ การวิ จัย การค้น คว้าและรวบรวมข้อมู ล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
ข. วิชาบังคับ แบบไม่นับหน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ
(๓) (๓-๐-๙)
English
ศึกษาและฝึ ก การใช้ภ าษาอั งกฤษ ให้ เกิด ความช านาญทั้ ง ๔ ด้าน คื อ ด้ านการเขี ยน การพู ด
การอ่ าน การฟั ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง เน้ น การอภิ ป รายในหั ว ข้ อ ค าสอนของพระพุ ท ธศาสนา เช่ น ศี ล ๕
พระรัตนตรัย ไตรลักษณ์ อริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ ปฏิจจสมุปบาท กรรมและการเกิดใหม่
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
(๓) (๓-๓-๖)
Buddhist Meditation
ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก โดยเน้นศึกษาสติ
ปัฏ ฐาน ๔ รวมทั้งรูป แบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย ลาดับขั้นตอนของการเจริญ
กรรมฐาน และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
(๓) (๓-๐-๙)
Seminar on Thesis
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล
การตีความในเชิงพรรณนา การอ้างอิง การเขียนบทความวิจัย รูปแบบและวิธีการนาเสนอวิทยานิพนธ์
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๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑
(๓)(๓-๐-๖)
Usage of Pali I
ศึกษาภาษาบาลี โดยเน้นแนวคิดทางปรัชญา เช่น แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิด
จริยศาสตร์ เป็นต้น ที่ปรากฏในหนังสือธรรมบท ๘ ภาค
๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒
(๓)(๓-๐-๖)
Usage of Pali II
ศึกษาภาษาบาลี โดยเน้นแนวคิดทางปรัชญา เช่น แนวคิดอภิปรัชญา แนวคิดญาณวิทยา แนวคิด
จริยศาสตร์ เป็นต้น ที่ปรากฏในหนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรค
๒) หมวดวิชาเอก
ก. หมวดวิชาเอก แบบนับหน่วยกิต
๖๐๓ ๑๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห์
๓ (๓-๐-๙)
Analytic Metaphysics
ศึกษาแนวคิ ดทางอภิ ป รั ช ญาหรือ ทฤษฎี ค วามเป็ น จริงในปรัช ญาตะวัน ตกและตะวัน ออก เช่ น
แนวคิ ด ของเพลโต้ อริ ส โตเติ ล วั ต ถุ นิ ย ม (Materialism) จิ ต นิ ย ม (Idealism) ปฏิ บั ติ นิ ย ม (Pragmatism)
สั จ นิ ย ม (Realism) ปฏิ ฐ านนิ ย มเชิ งตรรกะ (Logical Positivism) อภิ ป รัช ญาเชน โยคาจาร อภิ ป รัช ญา
ในพุทธปรัชญา ปัญหาเรื่องเสรีภาพกับความรับผิดชอบทางศีลธรรม : ทัศนะของนิยัตินิยม (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
๖๐๓ ๒๐๘ จริยศาสตร์วิเคราะห์
๓ (๓-๐-๙)
Analytic Ethics
ศึกษาทฤษฎีจ ริ ย ศาสตร์ ในปรัช ญาตะวัน ตก เช่น ประโยชน์นิ ยม (Utilitarianism) กรณี ยธรรม
(Deontology) อัตตนิยม (Egoism) เน้นศึกษาแนวคิดเรื่องความดีสู งสุดของชีวิต เกณฑ์ตัดสินความดี (Good)
ความชั่ว (Bad) ความถูก (Right) ความผิด (Wrong) นอกจากนี้ ยังศึกษาอภิจริยศาสตร์ (Metaethics) 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
๖๐๓ ๓๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห์
๓ (๓-๐-๙)
Analytic Epistemology
ศึกษาแนวคิดเรื่องความรู้ห รือทฤษฎีความรู้ของปรัช ญาตะวันตกและตะวันออกส านักต่างๆ ใน
ประเด็นเรื่องธรรมชาติของความรู้ ที่มาของความรู้ มาตรฐานในการตัดสินความรู้ ลักษณะของความเชื่อและ
ความมั่นใจ โดยเปรียบเทียบกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญา
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๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร์
๓ (๓-๐-๙)
Aesthetics
ศึกษาทฤษฎี ทางสุ นทรียศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก เช่น ทฤษฎีอัตวิสั ย (Subjective) ปรวิสั ย
(Objective) สัมพัทธวิสัย (Relativism) อารมณ์ นิยม (Emotionalism) พร้อมทั้งเกณฑ์ตัดสินทางสุนทรียะ
ประสบการณ์สุนทรียะ โดยศึกษาแนวคิดเรื่องความงามผ่านภาพจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรมคีตศิลป์
ทัศนศิลป์ (Visual arts) รวมทั้งวัตถุสุนทรียะ ศิลปวิจารณ์ และศิลปวิจักษ์
ข. หมวดวิชาเอก ไม่นับหน่วยกิต
๘๐๒ ๒๐๙ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา
(๓) (๓-๐-๙)
Seminar on Problems of Philosophy of Religions
สัมมนาปัญหาทางปรัชญาศาสนา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับพระเป็นเจ้า กรรมและนิพพาน ภาษาศาสนา
ประสบการณ์ทางศาสนา สัญลักษณ์ทางศาสนา ความเชื่อและความจริงทางศาสนากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ นิสิตต้องกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิช าอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทาโครงร่างรายงาน ดาเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจาวิชา
๓) หมวดวิชาเลือก นิสิตต้องศึกษาในรายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๖๐๓ ๓๑๑ ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์
๓ (๓-๐-๙)
Symbolic Logic
ศึ ก ษาความหมาย ลั ก ษณะ และประเภทของตรรกศาสตร์ สั ญ ลั ก ษณ์ ความหมายของญั ต ติ
(Proposition) ชนิ ดของญั ตติ ค่าความจริง (Truth Value) การอ้างเหตุผล (Argument) และความสมเหตุ
สมผล (Validity) การทาสัญลักษณ์ การใช้ ตารางความจริงและวิธีพิสู จน์ ความสมเหตุสมผลชนิดต่าง ๆ เช่น
วิธี นิ ร นั ย ธรรมชาติ (Natural Deduction) วิ ธี พิ สู จ น์ โดยการสมมติ เงื่อ นไข (Conditional Proof) และวิ ธี
พิสูจน์โดยอ้อม (Indirect Proof)
๖๐๓ ๓๑๔ ปรัชญาการเมือง
๓ (๓-๐-๙)
Political Philosophy
ศึก ษาแนวคิ ด ทางการเมื อ ง เช่น แนวคิด เรื่อ งรัฐ แนวคิ ดเรื่อ งรัฐ าธิปั ต ย์ แนวคิ ด เรื่อ งเสรีภ าพ
แนวคิดเรื่องการออกกฎหมาย แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย แนวคิดเรื่องธรรมาธิปไตย แนวคิดเรื่องสังคมนิยม
แนวคิดเรื่องเผด็จการนิยม แนวคิดเรื่องธัมมิกสังคมนิยม โดยเลือกแนวคิดสาคัญของนักปรัชญา เช่น ขงจื้ อ
พลาโต อาริสโตเติล โธมัส ฮอบส์ จอห์น ล็อค ฌอง-ฌักส์ รุสโซ มาเคียเวลลี คาร์ล มาร์กซ์ มหาตมะ คานธี
ดร.อัมเบกการ์ พุทธทาสภิกขุ
๖๐๓ ๓๑๗ ปรัชญาวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๙)
Philosophy of Science
ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะปรัชญาสานักปฏิฐานนิยมเชิง
ตรรกะ (Logical Positivism) ของกลุ่มเวียนนา (Vienna Circle) สานักประสบการณ์นิยม (Empiricism) และ
ปรัชญาฟิสิกส์ใหม่ เช่น ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (General Theory of Relativity)
และทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity) ของอัลเบิร์ต ไอส์ไตน์
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๖๐๓ ๓๑๘ ปรัชญาการศึกษา
๓ (๓-๐-๙)
Philosophy of Education
ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาในฐานะเป็นรากฐานการศึกษา การจัดหลักสูตรและระบบการศึกษาที่
สั ม พั น ธ์ กั บ อุ ด มคติ ข องชี วิ ต การเรี ย นรู้ และการพั ฒ นามนุ ษ ย์ เช่ น ปรัช ญาการศึ ก ษาส านั ก ปฏิ บั ติ นิ ย ม
(Pragmatism) ส านั ก อั ต ถิ ภ าวนิ ย ม (Existentialism) ส านั ก สารั ต ถนิ ย ม (Essentialism) และปรั ช ญา
การศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาในโลกปัจจุบัน รวมทั้งปรัชญาการศึกษาของพุทธปรัชญา
๖๐๓ ๓๒๑ จริยศาสตร์ธุรกิจ
๓ (๓-๐-๙)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายและคุณค่าสูงสุดของการ
ทาธุรกิจ โดยเน้นจริยศาสตร์ธุรกิจในทัศนะของนักปรัชญาตะวันตก เช่น คาร์ล มาร์กซ์ อดัม สมิท เป็นต้น
จริยศาสตร์ธุรกิจในพุทธจริยศาสตร์ ธุรกิจทุนนิยม ธุรกิจเสรีนิยม ธุรกิจสังคมนิยม ความรั บผิดชอบต่อสังคม
ขององค์ ก ร จริ ย ศาสตร์ ธุร กิ จ กับ สิ่ งแวดล้ อม จริย ศาสตร์กับ เครือข่ ายออนไลน์ จริย ศาสตร์ค อมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
๖๐๓ ๓๒๒ ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาและอัตถิภาวนิยม
๓ (๓-๐-๙)
Philosophy of Phenomenology and Existentialism
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ทางปรั ช ญาที่ ส าคั ญ ของนั ก คิ ด กลุ่ ม อั ต ถิ ภ าวนิ ย ม เช่ น ปรั ช ญา
ของเซอเรน เกี ย ร์ เ กการ์ ด เฟดริ ก นิ ต ส์ เ ช คาร์ ล จั ส เปิ ร์ ส มาร์ ติ น ไฮเดกเกอร์ อั ล แบรต์ กามู ส์
และฌอง-ปอล ซาตร์ และศึ ก ษาแนวความคิ ด ส าคั ญ ในปรากฏการณ์ วิ ท ยา เช่ น การมุ่ ง อารมณ์
(Intentionality) สารัตถะ การลดทอน (Reduction) อัตตาเชิงอุตรวิสัย (Transcendental Ego) ในปรัชญา
ของฟรันซ์ เบรนทาโน เอดมุนด์ ฮุสเซิร์ล มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ แมร์โล ปองตี และฌอง-ปอล ซาตร์ ทั้งนี้ ให้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์วิทยากับอัตถิภาวนิยม เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางด้านแนวคิดด้วย
๖๐๓ ๓๒๓ ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย
๓ (๓-๐-๙)
Contemporary Indian Philosophy
ศึกษาปรัชญาอินเดียร่วมสมัย เช่น แนวคิดว่าด้วยความจริง ธรรมชาติของมนุษย์ วิถีแห่งความรู้
ทฤษฎีว่าด้วยมายา ศาสนากับศีลธรรม การเกิดใหม่และธรรมชาติของกรรม ธรรมชาติข องอันติมสัจจ์ ชะตา
กรรมของมนุษย์ โดยเลือกนักปรัชญาผู้มีความโดดเด่น เช่น สวามี วิเวกานันทะ รพินทรนาถ ฐากอร์ มหาตมะ
คานธี ศรีอรพินโท กฤษณะจันทระ ภัททาจารยะ ราธะกฤษณัน โมฮัมมัด อิคบัล กฤษณะมูรติ
๖๐๓ ๓๒๔ ปรัชญาจีน
๓ (๓-๐-๙)
Chinese Philosophy
ศึกษาแนวคิดมนุ ษ ยนิ ย ม ธรรมชาติของมนุษย์ ทางสายกลาง ธรรมชาติและความจริงของเต๋า
แนวคิดเรื่องหยิน-หยาง ความรักสากล สวรรค์ สวัสดิการสังคม สานักกฎหมายนิยม (Legalism) แนวคิดเรื่อง
การศึกษา แนวคิดว่าด้วยความดี ความชั่ว โดยเน้นศึกษานักปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดและการพัฒนาทาง
สังคม เช่น ขงจื่อ เม้งจื่อ เหล่าจื่อ หานเฟยจื่อ ซุนจื่อ

๑๐๐

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๔) วิชาบังคับพื้นฐาน (รายวิชาบังคับพื้นฐานสาหรับผู้ไม่จบปริญญาตรีสาขาวิชาปรัชญา)
๖๐๓ ๓๒๕ การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๑
๒ (๒-๐-๙)
Philosophical Reasoning 1
ศึ ก ษ าห ลั ก การและวิ ธี ก ารใช้ เ ห ตุ ผ ลแบ บ นิ ร นั ย (Deductive) และอุ ป นั ย (Inductive)
แบบเปรียบเทียบ วิธีการให้เหตุผลแบบมิลล์ เหตุผลวิบัติ (Fallacy) โดยศึกษากรณีตัวอย่างงานอภิปรัชญา
ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก แล้วพัฒนาศักยภาพในการคิด
เชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเด็นปัญหาตามกรอบการให้เหตุผลนั้นๆ
๕) วิทยานิพนธ์
๖๐๐ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
Thesis

