
 
 

 
 
1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนาตะวันออก)   
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนาตะวันออก)  

2. วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในองค์ความรู้ทางด้านปรัชญาและศาสนาตะวันออก  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาและศาสนาตะวันออกได้

อย่างลึกซึ้ง  ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านความคิด ภูมิปัญญา และการใช้ทักษะทางปัญญาได้อย่างเหมาะสมอันจะน าไปสู่การ
พัฒนาคน สังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

3. มีทักษะการวิจัย สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ และหรือสามารถ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ  

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการวิจัยและวิชาชีพ มีจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3.    หลักสูตร 

2.1 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  48 หน่วยกิต 
2.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 48 

1)  หมวดวิชาบังคับ   
    1.1  รายวชิานับหน่วยกิต  - 6 

    1.2  รายวชิาไม่นับหน่วยกิต (6) (9) 

2)  หมวดวิชาเลือก - 6 
3)  ดุษฎีนิพนธ์ 48 36 

 
4.   รายวิชา 
 แบบ 1.1 

1) หมวดวิชาบังคับ 
  นักศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1 ต้องเรียนรายวิชา **HS 877 101 และรายวิชา ** HS 877 991 โดยไม่นับหน่วยกิต 
และอาจต้องเรียนรายวิชาอ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต  

**HS 877  101   การวิจัยขั้นสูงด้านปรัชญาและศาสนา                3(3-0-6) 
* HS 877 991    สัมมนาประเด็นเฉพาะทางปรัชญาและศาสนาตะวันออก              3(3-0-6) 

 
  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 



2)  ดุษฎีนิพนธ์      
**HS 877 996         ดุษฎีนพินธ์        48  หน่วยกิต 

 แบบ 2.1   
 1) หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
  นักศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.1 ต้องเรียนรายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้  
 **HS 877 101    การวิจัยขั้นสูงด้านปรัชญาและศาสนา                3(3-0-6) 
 * HS 877 991   สัมมนาประเด็นเฉพาะทางปรัชญาและศาสนาตะวันออก        3(3-0-6) 
 2)  หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
  นักศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.1 ต้องเรียนรายวิชา **HS 877 102  **HS 877 103 และรายวิชา **HS 877 104โดยไม่
นับหน่วยกิต 
 **HS 877 102  การวิเคราะห์พุทธศาสนาและพุทธปรัชญา     3(3-0-6) 
  **HS 877 103  การวิเคราะห์ปรัชญาและศาสนาในอินเดีย    3(3-0-6)  
 **HS 877 104  การวิเคราะห์ปรัชญาและศาสนาในจีนและญี่ปุ่น                  3(3-0-6) 
 3)  หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.1 ต้องเรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 **HS 877 201  อรรถปริวรรตศาสตร์      3(3-0-6) 
 **HS 877 202  ปรัชญาและศาสนาตะวันออก      3(3-0-6) 
 **HS 877 992              สัมมนาทางปรัชญาและศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่      3(3-0-6) 
  *HS 877 993  สัมมนาทางปรัชญาและศาสนาเพ่ือสังคม    3(3-0-6) 
  *HS 877 994  สัมมนาทางปรัชญาและศาสนากับวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
  *HS 877 995  สัมมนาทางปรัชญาและศาสนากับสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) 
 4)  ดุษฎีนิพนธ์         
 **HS 877 998              ดษุฎีนิพนธ์                                                          36 หน่วยกิต 
หมายเหตุ   *รายวิชาใหม่   
              **รายวิชาปรับปรงุ 
5.    ตัวอย่างแผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
                  แบบ 1.1 แบบ 2.1 
 **HS 877  101 การวิจัยขั้นสูงด้านปรัชญาและศาสนา               3 (ไม่นับหน่วยกิต)  3 

** HS 877 991 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางปรัชญาและศาสนาตะวันออก 3 (ไม่นับหน่วยกิต)  3 
   **HS 877 102 การวิเคราะห์พุทธศาสนาและพุทธปรัชญา     -     3 (ไม่นับหน่วยกิต) 

**HS 877 996 ดุษฎีนิพนธ์                       3     - 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน     9     9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม      3     6 
 
  



ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
               แบบ 1.1 แบบ 2.1 

**HS 877 103 การวิเคราะห์ปรัชญาและศาสนาในอินเดีย                    -    3 (ไม่นับหน่วยกิต) 
**HS 877 104  การวิเคราะห์ปรัชญาและศาสนาในจีนและญี่ปุ่น             -  3 (ไม่นับหน่วยกิต) 
**HS 877 xxx รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                             -  3 

 **HS 877 996 ดุษฎีนิพนธ์                                                             9  - 
 **HS 877 998 ดุษฎีนิพนธ์                                                      -  3 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      9  12 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม       12  12 
   

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
          แบบ 1.1 แบบ 2.1 

**HS 877 xxx รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                            -  3 
 **HS 877 996 ดุษฎีนิพนธ์      9  - 
 **HS 877 998 ดุษฎีนิพนธ์      -  6 

รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      9  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม      21  21 
   

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
          แบบ 1.1 แบบ 2.1 

**HS 877 996 ดุษฎีนิพนธ์      9  - 
 **HS 877 998 ดุษฎีนิพนธ์      -  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน     9  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม      30  30 
   

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
          แบบ 1.1 แบบ 2.1 

**HS 877 996 ดุษฎีนิพนธ์      9  - 
 **HS 877 998 ดุษฎีนิพนธ์      -  9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน     9  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม      39  39 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
          แบบ 1.1 แบบ 2.1 

**HS 877 996 ดุษฎีนิพนธ์      9   
     

**HS 877 998 ดุษฎีนิพนธ์      -  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน     9  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม      48  48 
 
6. ค าอธิบายรายวิชา 

**HS 877 101 การวิจัยข้ันสูงด้านปรัชญาและศาสนา                                              3 (3-0-6) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   
                       หลักการ กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาและศาสนาการก าหนดปัญหา

และการตั้งค าถามการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยการออกแบบการวิจัย โดยเฉพาะวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพการเขียน
รายงานการวิจัย และการพัฒนาการเขียนบทความเชิงวิชาการ เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การวิจัยจริง  
 

**HS 877 102 การวิเคราะห์พุทธศาสนาและพุทธปรัชญา     3 (3-0-6) 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   
                                  การอ้างเหตุผลโต้แย้ง เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อในพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน รวมทั้งส านัก
พุทธปรัชญา เน้นนิกายสรวาสติวาท เสาตรานติกะ มาธยมิก โยคาจารและวัชรยาน และอิทธิพลของพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา
ที่มีต่อโลกปัจจุบัน 

**HS 877 103 การวิเคราะห์ปรัชญาและศาสนาในอินเดีย     3 (3-0-6)  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   

        ระบบความคิด ความเชื่อ และการอ้างเหตุผลโต้แย้ง ในประเด็นความจริง ความรู้ ความประพฤต ิ
ความงาม และอิทธิพลของปรัชญาและศาสนาในอินเดียต่อโลกปัจจุบัน 
 

**HS 877 104 การวิเคราะห์ปรัชญาและศาสนาในจีนและญ่ีปุ่น    3 (3-0-6) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   
    การอ้างเหตุผลโต้แย้งในประเด็นส าคัญของปรัชญาและศาสนาในจีนและญี่ปุ่น เน้นส านักขงจื้อ เต๋า 

นิตินิยม ชินโต พุทธศาสนา  เป็นต้น และอิทธิพลของปรัชญาและศาสนาที่มีต่ออารยธรรมร่วมสมัย 
 

**HS 877 201 อรรถปริวรรตศาสตร์                                                           3 (3-0-6) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   

     ศาสตร์แห่งการตีความของตะวันตกและตะวันออก เน้นประเด็นความขัดแย้งทางปรัชญาและศาสนาที่
น าไปสู่การสร้างรูปแบบการตีความแบบต่างๆ รวมทั้งบริบทแวดล้อมทางสังคมและทางวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการตีความค า
สอนทางปรัชญาศาสนาเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยเฉพาะหลักการตีความในปรัชญาและศาสนาตะวันออกที่ปรากฏใน
งานวิชาการต่างๆ 



**HS 877 202 ปรัชญาและศาสนาตะวันออก      3 (3-0-6) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   

ความหมาย ก าเนิดและพัฒนาการของแนวความคิดที่สอดคล้องกับหลักความจริง ความรู้ ความดีงาม 
หลักความเชื่อ เป้าหมายของชีวิตรวมทั้งอิทธิพลของปรัชญาและศาสนาตะวันออกที่มีต่อโลกปัจจุบัน 
 

**HS 877 991  สัมมนาประเด็นเฉพาะทางปรัชญาและศาสนาตะวันออก               3 (3-0-6) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   
                    ประเด็นปัจจุบันและปัญหาของปรัชญาและศาสนาตะวันออก การสัมมนากลุ่มในประเด็นปัญหาที่ตก 

ลงร่วมกัน และประเด็นปัญหาเฉพาะเป็นรายบุคคล 
 

**HS 877 992  สัมมนาทางปรัชญาและศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่    3 (3-0-6) 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   

    การสัมมนาในประเด็นที่สัมพันธ์กับปรัชญาศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ โดยศึกษาแบบ   บูรณาการ 
หรือสหวิทยาการให้ครอบคลุมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่
มาอธิบายค าสอนทางปรัชญาและศาสนา และประยุกต์ค าสอนทางปรัชญาและศาสนาเพ่ือตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องทางวิชาการและ
ปัญหาสังคมสมัยใหม่ 
 

*HS 877 993  สัมมนาทางปรัชญาและศาสนาเพื่อสังคม     3 (3-0-6) 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   
                       การสัมมนาในประเด็นที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนาเพ่ือสังคม เน้นวิเคราะห์แนวคิดค าสอนทาง

ปรัชญาและศาสนาตะวันออกท่ีส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างของสังคม โดยเฉพาะขบวนการมีส่วนร่วมในทุกมิติทาง
สังคม ขบวนการสรโวทัย ขบวนการชาวพุทธเวียดนาม ขบวนการชาวพุทธธิเบต และขบวนการชาวพุทธไทย 
 

*HS 877 994  สัมมนาทางปรัชญาศาสนากับวัฒนธรรม     3 (3-0-6)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   

                    การสัมมนาในประเด็นที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนากับวัฒนธรรม ความส าคัญของปรัชญาและ 
ศาสนาที่มีต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่สัมพันธ์ต่อศิลปะต่าง ๆ  ภูมิปัญญา และมรดกทางวัฒนธรรมโลก 
 

*HS 877 995   สัมมนาทางปรัชญาและศาสนากับสิ่งแวดล้อม    3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   

การสัมมนาในประเด็นที่สัมพันธ์กับแนวคิดปรัชญาและศาสนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ทาง 
จริยธรรมระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การอภิปรายสิ่งที่ท้าทายในจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อการมองมนุษย์เป็นศูนย์กลางแห่ง
จักรวาล และการประยุกต์แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 



**HS 877 996 ดุษฎีนิพนธ์        48 หน่วยกิต  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   

การท าวิจัยในสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก ในหัวข้อที่นักศึกษาเลือกศึกษาเพ่ือพัฒนา เป็น
งานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ  ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

 
**HS 877 998 ดุษฎีนิพนธ์        36 หน่วยกิต  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี   
การท าวิจัยในสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก ในหัวข้อที่นักศึกษาเลือกศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็น 

งานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

 
7. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา : 

 
 

8. ความร่วมมือ : 
 
 

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

 
 


