
 
 

 
 
1.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนาตะวันออก)    
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนาตะวันออก) 

2.   วัตถุประสงค์ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในระบบปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ กว้างไกลและถูกต้อง สามารถน าความรู้ไปใช้ใน

การปฏิบัติงานในวิชาชีพได้  
3.  มีความรู้สามารถในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญาและศาสนาตะวันออกด้วยกระบวนการวิจัย  
4. มีภาวะผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนและงานที่ท าร่วมกับคนอ่ืน 
5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองน าไปสู่การพัฒนาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
3.   หลักสูตร 

3.1 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร :  36 หน่วยกิต 
3.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน  ก  แบบ  ก  2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 

1)  หมวดวิชาบังคับ 18 
2)  หมวดวิชาเลือก 6 

3)  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 

 
4.   รายวิชา 

1) หมวดวิชาบังคับ 
* HS 847 101 แนวคิดปรัชญาและศาสนาตะวันออก     3 (3-0-6) 

  * HS 847 102 ปรัชญาและศาสนาในอินเดีย      3 (3-0-6) 
  * HS 847 103 ปรัชญาและศาสนาในจีน       3 (3-0-6) 
  * HS 847 104 ปรัชญาและศาสนาในญี่ปุ่น      3 (3-0-6) 
  ** HS 847 105 ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาและศาสนา     3 (3-0-6) 
  * HS 847 891 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาและศาสนาตะวันออกในปัจจุบัน   3 (3-0-6) 
 
 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวนัออก 
 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 



 2) หมวดวิชาเลือก 
   * HS 847 201 ศาสนากับการพัฒนา       3 (3-0-6) 
   * HS 847 202 พุทธศาสนาและพุทธปรัชญา      3 (3-0-6) 
   * HS 847 203 ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม      3 (3-0-6) 
   ** HS 847 204 ปรัชญาวัฒนธรรม       3 (3-0-6) 
   * HS 847 205 พุทธศาสนาเพ่ือสังคม       3 (3-0-6)
 3) หมวดวิชาสัมมนา  
   *HS 177 991 สัมมนาทางการรับภาษาที่สอง      3(3-0-6) 
   *HS 177 992 สัมมนาทางการสอนและการประเมินทางภาษาและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
   *HS 177 993 สัมมนาทางการวิเคราะห์วาทกรรม      3 (3-0-6)
   *HS 177 994 สัมมนาทางวจนปฏิบัติศาตร์      3(3-0-6) 
   *HS 177 995 สัมมนาทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล      3(3-0-6) 
 4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    
   **HS 847 899 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 หมายเหตุ  * หมายถึง  รายวิชาใหม่ 
            ** หมายถึง  รายวิชาปรับปรุง 
 

5.    ตัวอย่างแผนการศึกษา 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต 
 *HS 847 101 แนวคิดปรัชญาและศาสนาตะวันออก      3 (3-0-6) 
 * HS 847 102 ปรัชญาและศาสนาในอินเดีย       3 (3-0-6) 
 * HS 847 103 ปรัชญาและศาสนาในจีน        3 (3-0-6) 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                                                           9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม         9 
 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต 
 **HS 847 105 ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาและศาสนา       3 (3-0-6) 
 * HS 847 104 ปรัชญาและศาสนาในญี่ปุ่น       3 (3-0-6) 
 *HS 847 891 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาและศาสนาตะวันออกในปัจจุบัน    3 (3-0-6) 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                                                                     9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม         21 
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต 
   *HS 847  XXX วิชาเลือก         6  
 **HS 847 899 วิทยานิพนธ์         3 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                                                                    9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม         30 



 
 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกิต 
 **HS 847 899 วิทยานิพนธ์         9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลทะเบียนเรียน                                                                     9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม         36 
 
6.    ค าอธิบายรายวิชา 
 *HS 847 101 แนวคิดปรัชญาและศาสนาตะวันออก     3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
    ความหมาย ก าเนิด พัฒนาการ แนวความคิดและอิทธิพลของปรัชญาและศาสนาตะวันออกต่อโลก 
ร่วมสมัย  
  *HS 847 102 ปรัชญาและศาสนาในอินเดีย      3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
    ประเด็นส าคัญของปรัชญาและศาสนาส าคัญในประเทศอินเดีย 
 
  *HS 847 103 ปรัชญาและศาสนาในจีน       3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
     ประเด็นส าคัญของปรัชญาและศาสนาในจีน ของส านักขงจื้อ เต๋า นิตินิยม และพุทธศาสนา  
 
  *HS 847 104 ปรัชญาและศาสนาในญี่ปุ่น      3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
     ประเด็นส าคัญของปรัชญาและศาสนาในญี่ปุ่น เน้นลัทธิชินโต บูชิโด และพุทธศาสนา   
 
  **HS 847 105 ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาและศาสนา     3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
    การค้นหาและรวบรวมข้อมูล การประเมินค่าและการตีความ ข้อมูลอ้างอิง วิธีการเรียบเรียง และการ
น าเสนอข้อมูลผลงานวิจัยทางปรัชญาและศาสนา 
 
  *HS 847 201 ศาสนากับการพัฒนา       3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
    ความหมาย ประเภท ขอบเขต ความส าคัญ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ หลักค าสอน แนวคิดศาสนากับ
การพัฒนาของศาสนาที่ส าคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และแนวทางการพัฒนา
องค์กรศาสนาในปัจจุบัน 
 
 
 



  *HS 847 202 พุทธศาสนาและพุทธปรัชญา       3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
    ระบบความคิด ความเชื่อในพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน รวมทั้งส านักพุทธปรัชญา เน้นมาธยมิก 
โยคาจาร และวัชรยาน และอิทธิพลของพุทธศาสนาและพุทธปรัชญาที่มีต่อโลกปัจจุบัน 
 
  *HS 847 203 ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม      3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
    บทบาทของศาสนาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับความเชื่อ ละการปฏิบัติทาง
ศาสนา  และวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบัน  ความส าคัญของศาสนาต่อการแก้ปัญหาสังคมและวัฒนธรรม   
 
  ** HS 847 204 ปรัชญาวัฒนธรรม       3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
    ปัญหาพื้นฐานของปรัชญาวัฒนธรรม  พัฒนาการของปรัชญาวัฒนธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญาวัฒนธรรมปรัชญาศาสนาและปรัชญาประวัติศาสตร์  บทบาทของปรัชญาในวัฒนธรรม  คุณค่าของมนุษย์ในบริบทของ
วัฒนธรรมร่วมสมัย    
 
  *HS 847 205 พุทธศาสนาเพื่อสังคม       3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
    ประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับพุทธศาสนาเพ่ือสังคม การวิเคราะห์แนวคิดและค าสอนทางพุทธศาสนาที่
เกื้อหนุนการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างของสังคม ขบวนการมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ ในสังคม   
 
  *HS 847 891 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาและศาสนาตะวันออกในปัจจุบัน  3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
    การวิเคราะห์และการอภิปรายงานวิจัยในสาขาปรัชญาและศาสนาตะวันออกท่ีมีความลึกซึ้งและริเริ่ม 
 
  **HS 847 899 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
    ศึกษาค้นคว้าปัญหา ปรัชญาและศาสนาที่น่าสนใจ โดยวิธีวิทยาศาสตร์ เน้นการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  
 
7.   คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา : 

 
 
 
 
 



8.   ความร่วมมือ : 
- ไม่มี 
 

9.   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร :  
- ผศ.ดร.วิเชียร แสนมี (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)  E-mail: wichian@kku.ac.th 
 


