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โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1 และแบบ 2.1  

  แบบ 1.1 
         จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า    48    หน่วยกิต 
              ก. วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า     5  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

               - สัมมนา                          4  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
               - วิชาเอกบังคับ                  1  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

              ข. วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า    48  หน่วยกิต 

รายการวิชา  
ก. วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า  5   หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
    - สัมมนา   4   หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
01387697 สัมมนา (Seminar) 1,1,1,1 
   - วิชาเอกบังคับ 1 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 
01387691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางปรัชญาและศาสนา 

(Advanced Research Methodology in Philosophy and Religion)                          
 

1(2-0-4) 
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  48  หนว่ยกิต  
01387699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-48 
            
   แบบ 2.1 

            จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
            ก. วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต  

             - สัมมนา       4 หน่วยกิต  
             - วิชาเอกบังคับ   5 หน่วยกิต 
            - วิชาเอกเลือก  ไมน่้อยกว่า   3 หน่วยกิต  

             ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 

 
รายการวิชา  
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
    - สัมมนา    4  หน่วยกิต 
01387697 สัมมนา  (Seminar) 1,1,1,1 
    -วิชาเอกบังคับ  5  หน่วยกิต 
01387611 ปรัชญาตะวันออกและตะวันตกเชิงวิจารณ์ (A Critical Approach to Eastern and Western Philosophies) 2(2-0-4) 
01387691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางปรัชญาและศาสนา 

(Advanced Research Methodology in Philosophy and Religion)                                          
 

1(2-0-4) 
01388611 ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ (Analysis and Comparison of Religion)                                             2(2-0-4)  
   - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี           
01387612 อรรถปริวรรตในปรัชญาและศาสนา (Hermeneutics in Philosophy and Religion) 3(3-0-6) 



 2

01387621 จริยศาสตร์และวิกฤตการณ์จริยธรรมของโลก (Ethics and the World Moral Crisis)  3(3-0-6) 
01387698 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)                                                                                           1-3 
01387631 บูรณาการปรัชญาและศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน 

(Integration of Philosophy and Religion in Asean  Countries’ Culture)       
 

3(3-0-6) 
01388621 ศาสนวิทยาศาสตร์ (Religio-Science) 3(3-0-6) 
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 
01387699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-36 

 
คําอธิบายรายวิชา 
01387611 ปรัชญาตะวันออกและตะวันตกเชิงวจิารณ์  

(A Critical Approach to Eastern and Western Philosophies) 
 

2(2-0-4) 
ปรัชญาตะวันออกและตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อนักคิดชั้นนําเชิงวิจารณ์เก่ียวกับปัญหาของมนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อมในแต่ละยุค 

01387612 อรรถปริวรรตในปรัชญาและศาสนา   (Hermeneutics in Philosophy and Religion)  3(3-0-6) 
หลักการ บทบาท หน้าที่สําคัญแห่งอรรถปริวรรตศาสตร์ของชลายมาร์เคอ  ดีลธาย การ์ดาเมอร์ โดยการตีความทางปรัชญาและ
ศาสนาต้ังแต่ยุคโบราณ จนถึงยุคปัจจุบนั เน้นการตีความพุทธพจน์ของพุทธสาวกในสมัยอรรถกถา จนถึงปัจจุบัน 

01387621 จริยศาสตร์และวิกฤตการณ์จริยธรรมของโลก  (Ethics and the World Moral Crisis) 3(3-0-6) 
ทฤษฎีจริยศาสตร์ มาตรฐานทางจริยศาสตร์ หลักศีลธรรม อศีลธรรม คุณธรรม ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับคุณค่า 
จริยศาสตร์ด้านนิเวศวิทยา และอาชีวจริยศาสตร์ วิกฤตการณ์ปัญหาทางจริยธรรมของโลกปัจจุบัน 

01387631 บูรณาการปรัชญาและศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน    
(Integration of Philosophy and Religion in Asean Countries’ Culture)                      

 
3(3-0-6) 

ความคิดและความเช่ือด้ังเดิมที่ก่อเป็นรูปร่างในวัฒนธรรมประเทศอาเซียน  ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียนปัจจุบนั  
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศอาเซียน วิธีการของปรัชญาและศาสนา
สําหรับการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  การส่งเสริมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาเซียน 
ปรัชญาและศาสนากับวัฒนธรรมร่วมสมัยในอาเซียน การบูรณาการปรัชญาและศาสนากับวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
ประเทศอาเซียน 

01387691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางปรัชญาและศาสนา  
(Advanced Research Methodology in Philosophy and Religion) 

 
1(2-0-4) 

การวิจัยขั้นสูงทางปรัชญาและศาสนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล การสืบค้นข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นอักษรโรมัน วิธีอ้างอิงเอกสารชั้นต้นทางปรัชญาและศาสนา การเรียบเรียงและ
เขียนบทความทางวิชาการและการนําเสนอ การอภิปรายผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุมและการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  

01387697 สัมมนา  (Seminar) 1 
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางปรัชญาและศาสนาในระดับปริญญาเอก 

01387698 ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)  
การศึกษาค้นคว้าทางปรัชญาและศาสนาระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน     

01387699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-48 
การวิจัยระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 

01388611 ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ (Analysis and Comparison of Religion)  2(2-0-4) 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบเก่ียวกับลักษณะพิเศษ วิธีการปฏิบัติ และองค์ประกอบของศาสนาเทวนิยมและอเทวนิยม 
ที่กําหนดให้ โดยเน้นการสังเกตและการมีส่วนร่วมในภาคปฏิบัติของผู้เรียน 

01388621 ศาสนวิทยาศาสตร์ (Religio-Science) 3(3-0-6) 
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อธิบายหลักคําสอนของศาสนา การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ
ทางวิทยาศาสตร์กับการปฏิบัติศาสนา กสิณสมาธิ     อานาปานสติภาวนา การทํากรรมฐานและการสังเกตผลการปฏิบัติศาสนา 
เชิงจิตวิทยา 
 


