
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา 

(หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 
 

1.  หลักสูตร  
1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

                    แบบ 1.1 และ 2.1  (ส ำหรับผูเ้ข้ำศึกษำด้วยวุฒิปริญญำมหำบัณฑิต) จ ำนวน  66 หน่วยกิต     
   ระยะเวลำกำรศึกษำไม่เกิน 6 ปีกำรศึกษำ  
    แบบ 1.2 และ 2.2 (ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำด้วยวุฒิปริญญำมหำบัณฑิต)   จ ำนวน  90 หน่วยกิต    
   ระยะเวลำกำรศึกษำไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ                 
 

1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
แบบ 1.1  (ผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต)  

           จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   66 หน่วยกิต            
โครงสร้ำงหลักสูตร  

    วิทยำนิพนธ์        66 หน่วยกิต  
 

- นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 2207894 สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  
(Doctoral  Dissertation Seminar) ทุกภำคกำรศึกษำจนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ โดยไม่นับหน่วยกิต  
และประเมินผลเป็น S/U  

-  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรอำจพิจำรณำให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรำยวิชำจำกรำยวิชำ 
ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษำทั้งในและนอกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยจะพิจำรณำเป็นรำยบุคคลไป  
และประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต  

-  ในกรณีที่นิสิตต้องกำรท ำวิทยำนิพนธ์ ซึ่งต้องอ่ำนงำนเขียนภำษำอ่ืนนอกจำกภำษำอังกฤษ   
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรจะพิจำรณำให้นิสิตผู้นั้นเรียน และ/หรือสอบภำษำนั้น เพื่อแสดงว่ำมีควำมรู้
เพียงพอส ำหรับกำรท ำวิทยำนิพนธ์  
 

แบบ 1.2  (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต)  
           จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   90 หน่วยกิต            

โครงสร้ำงหลักสูตร  
    วิทยำนิพนธ์        90 หน่วยกิต  

- นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 2207894 สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  
(Doctoral Dissertation Seminar) ทุกภำคกำรศึกษำจนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ โดยไม่นับหน่วยกิต  
และประเมินผลเป็น S/U  

-  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรอำจพิจำรณำให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรำยวิชำจำกรำยวิชำ 
ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษำทั้งในและนอกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยจะพิจำรณำเป็นรำยบุคคลไป  
และประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต  

-  ในกรณีที่นิสิตต้องกำรท ำวิทยำนิพนธ์ ซึ่งต้องอ่ำนงำนเขียนภำษำอ่ืนนอกจำกภำษำอังกฤษ   
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรจะพิจำรณำให้นิสิตผู้นั้นเรียน และ/หรือสอบภำษำนั้น เพื่อแสดงว่ำมีควำมรู้
เพียงพอสส ำหรับกำรท ำวิทยำนิพนธ์  
 



แบบ 2.1  (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต)  
  

   จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   66 หน่วยกิต  
   โครงสร้ำงหลักสูตร   
      จ ำนวนหน่วยกิตรำยวิชำเรยีน    18 หน่วยกิต  
          -  รำยวิชำบังคับเลือก       6 หน่วยกิต  
          -  รำยวิชำเลือก      12 หน่วยกิต  
     จ ำนวนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์    48 หน่วยกิต  

  
-  นิสิตจะต้องเลือกลงทะเบียนเรียนรำยวิชำบังคับเลือกไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต (2 รำยวิชำ)   

โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำตำมควำมสนใจ 
ในหัวข้อวิทยำนิพนธ์ของนิสิต  

-  นิสิตสำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำบังคับเลือกเป็นรำยวิชำเลือก และอำจลงทะเบียนเรียน  
รำยวิชำในกลุ่มนี้ซ้ ำได้ โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  

-  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 2207894 สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  
(Doctoral Dissertation Seminar) ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 4 เป็นต้นไปทุกภำคกำรศึกษำ จนกว่ำจะส ำเร็จ
กำรศึกษำ  โดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U  

-  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรอำจพิจำรณำให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเป็นวิชำเลือก  
จำกรำยวิชำที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษำทั้งในและนอกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยจะพิจำรณำ 
เป็นรำยบุคคลไป  

-  ในกรณีที่นิสิตต้องกำรท ำวิทยำนิพนธ์ ซึ่งต้องอ่ำนงำนเขียนภำษำอ่ืนนอกจำกภำษำอังกฤษ   
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรจะพิจำรณำให้นิสิตผู้นั้นเรียน และ/หรือสอบภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือแสดงว่ำ 
มีควำมรู้เพียงพอส ำหรับกำรท ำวิทยำนิพนธ์  

  
   แบบ 2.2  (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต)  
  

จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   90 หน่วยกิต  
โครงสร้ำงหลักสูตร   
  จ ำนวนหน่วยกิตรำยวิชำเรียน    42 หน่วยกิต  
    - รำยวิชำบังคับ       21 หน่วยกิต  
   - รำยวิชำบังคับเลือก        9 หน่วยกิต  
        - รำยวิชำเลือก       12 หน่วยกิต  
    จ ำนวนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์    48 หน่วยกิต  

  
-  นิสิตจะต้องเลือกลงทะเบียนเรียนรำยวิชำบังคับเลือกไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต (3 รำยวิชำ) 

โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำตำมควำมสนใจ 
ในหัวข้อวิทยำนิพนธ์ของนิสิต  

-  นิสิตสำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำบังคับเลือกเป็นรำยวิชำเลือก และอำจลงทะเบียนเรียน  
รำยวิชำในกลุ่มนี้ซ้ ำได้ โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  

  



-  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 2207894 สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  
(Doctoral Dissertation Seminar) ทุกภำคกำรศึกษำจนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ โดยไม่นับหน่วยกิต  
และประเมินผลเป็น S/U  

-  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรอำจพิจำรณำให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเป็นวิชำเลือก  
จำกรำยวิชำที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษำทั้งในและนอกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยจะพิจำรณำ 
เป็นรำยบุคคลไป   

-  ในกรณีที่นิสิตต้องกำรท ำวิทยำนิพนธ์ ซึ่งต้องอ่ำนงำนเขียนภำษำอ่ืนนอกจำกภำษำอังกฤษ   
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรจะพิจำรณำให้นิสิตผู้นั้นเรียน และ/หรือสอบภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือแสดงว่ำ 
มีควำมรู้เพียงพอส ำหรับกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 
  

    1.3  รายวิชาเรียน  
           แบบ 1.1  (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต)  
           วิทยานิพนธ์      66  หน่วยกิต  

2207832  วิทยำนิพนธ์        66  หน่วยกิต  
                Dissertation  
 

  แบบ 1.2 (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต)  
  วิทยานิพนธ์      90  หน่วยกิต  

2207833  วิทยำนิพนธ์         90  หน่วยกิต  
                Dissertation  
 

  แบบ 2.1 (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต)                       
 รำยวิชำพ้ืนฐำนไม่นับหน่ยวกิต                
 

 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรอำจให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรำยวิชำต่อไปนี้  โดยไม่นับหน่วยกิต 
และประเมินผลเป็น S/U  

 

2207601*   จริยศำสตร์           3 (3-0-9)                          
Ethics  

     2207602*   ปรัชญำสังคม           3 (3-0-9)                          
         Social Philosophy  
  2207603   กำรวิเครำะห์ทำงปรัชญำ        3 (3-0-9)    
     Philosophical Analysis       
 2207606*  ประวัติปรัชญำตะวันตกเชิงวิจำรณ์        3 (3-0-9)    
     Critical History of  Western Philosophy  
  2207607   ประวัติปรัชญำตะวันออกเชิงวิจำรณ์     3 (3-0-9)  
        Critical History of  Eastern Philosophy    Philosophy of Religion   

2207701 อภิปรัชญำ                          3 (3-0-9)                              
Metaphysics  

2207702  ญำณวิทยำ                         3 (3-0-9)                            
         Epistemology  

       
*รำยวิชำเปิดใหม่  
 

  



              รายวิชาบังคับเลือก      6  หน่วยกิต  
      ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรำยวิชำต่อไปนี้ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต  โดยได้รับควำมเห็นชอบ 

จำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  
2207844     สัมมนำประวัติปรัชญำ    3 (3-0-9) 

   Seminar in History of Philosophy  
2207846      สัมมนำงำนวิจัยทำงอภิปรัชญำในปัจจุบัน  3 (3-0-9) 

   Seminar on Current Research in Metaphysics   
   2207848    สัมมนำงำนวิจัยทำงญำณวิทยำในปัจจุบัน    3 (3-0-9) 

Seminar on Current Research in Epistemology 
2207850      สัมมนำงำนวิจัยทำงจริยศำสตร์ในปัจจุบัน    3 (3-0-9)  

Seminar on Current Research in Ethics   
2207852  สัมมนำงำนวิจัยทำงปรัชญำสังคมในปัจจุบัน    3 (3-0-9) 

Seminar on Current Research in Social Philosophy 
2207853  สัมมนำงำนวิจัยทำงปรัชญำตะวันออกในปัจจุบัน  3 (3-0-9) 

Seminar on Current Research in Eastern Philosophy 
2207854  สัมมนำงำนวิจัยเรื่องคัดสรรทำงปรัชญำในปัจจุบัน   3 (3-0-9) 

Seminar on Current Research in Selected Topics in Philosophy 
 

      รายวิชาเลือก                     12  หนว่ยกิต  
      นิสิตสำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำบังคับเลือกเป็นรำยวิชำเลือก และอำจลงทะเบียน 

เรียนรำยวิชำในกลุ่มนี้ซ้ ำได้ โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  
 

      2207608      ปรัชญำกรีก            3 (3-0-9)  
               Greek  Philosophy  
      2207623     ปรัชญำจิต            3 (3-0-9)   
               Philosophy of Mind                                                                           

2207629 เรื่องคัดสรรทำงอภิปรัชญำ               3 (3-0-9)  
               Selected Topics in Metaphysics                                                                         

2207630 เรื่องคัดสรรทำงจริยศำสตร์           3 (3-0-9)  
               Selected Topics in Ethics             

2207631 เรื่องคัดสรรทำงปรัชญำสังคม          3 (3-0-9)  
               Selected Topics in  Social Philosophy.                                                

2207632 เรื่องคัดสรรทำงปรัชญำศำสนำ         3 (3-0-9)  
               Selected Topics in Philosophy of Religion.                                              
      2207634      ปรัชญำภำษำ               3 (3-0-9)  
                Philosophy of Language.                                                                     

2207639 เรื่องคัดสรรทำงญำณวิทยำ             3 (3-0-9)  
                Selected Topics in Epistemology.                                                          

2207640 เรื่องคัดสรรทำงปรัชญำ          3 (3-0-9)  
                Selected Topics in Philosophy  
  



     2207645       ปรัชญำวิทยำศำสตร์      3 (3-0-9)  
                Philosophy of Science  

2207646       ปรัชญำเทคโนโลยี     3 (3-0-9) 
Philosophy of Technology 

2207653        สุนทรียศำสตร์    3 (3-0-9) 
Aesthetics 

2207654        ปรัชญำกำรเมือง         3 (3-0-9) 
             Political Philosophy 

2207655        ปรัชญำสตรี          3 (3-0-9) 
    Philosophy of Women 

2207656        ปรัชญำจีน          3 (3-0-9) 
Chinese Philosophy  

2207657        ปรัชญำอินเดีย       3 (3-0-9) 
Indian Philosophy     

2207658        รำกฐำนเชิงปรัชญำของยุคสมัยใหม่ 3 (3-0-9)    
Philosophical Foundation of Modernity 

2207659        ศำสตร์กำรตีควำม     3 (3-0-9) 
              Hermeneutics 

2207660        ปรัชญำฝรั่งเศสร่วมสมัย   3 (3-0-9) 
Contemporary French Philosophy 

2207661 ปรัชญำกับควำมชั่วร้ำยในโลกปัจจุบัน  3 (3-0-9) 
Philosophy and Evil in Contemporary World   

2207668 ปรัชญำและวรรณคดี         3 (3-0-9) 
Philosophy and Literature         

2207671         พุทธปรัชญำมหำยำน   3 (3-0-9) 
Philosophy of Mahayana Buddhism 

2207675         พุทธปรัชญำในสุตตันตปิฎก     3 (3-0-9) 
Buddhist Philosophy in Suttanta Pitaka     

2207676       พุทธปรัชญำในอภิธรรมปิฎก        3 (3-0-9) 
Buddhist Philosophy in Abhidhamma Pitaka       

2207679       เรื่องคัดสรรทำงปรัชญำตะวันออก  3 (3-0-9) 
Selected Topics in Eastern Philosophy    

2207682 ปรัชญำขงจื่อ     3 (3-0-9) 
Confucian Philosophy 

2207684 ปรัชญำตรรกวิทยำ   3 (3-0-9) 
Philosophy of Logic 

2207685 ญำณวิทยำเชิงสังคม   3 (3-0-9) 
Social Epistemology    
 
 
 
 



2207704 ปรัชญำศำสนำ       3 (3-0-9)  
  Philosophy of Religion   
2207705   ปรัชญำสมัยใหม่      3 (3-0-9) 
  Modern  Philosophy  
2207844 สัมมนำประวัติปรัชญำ    3 (3-0-9) 
  Seminar in History of Philosophy 
2207846      สัมมนำงำนวิจัยทำงอภิปรัชญำในปัจจุบัน  3 (3-0-9) 
  Seminar on Current Research in Metaphysics   
2207848 สัมมนำงำนวิจัยทำงญำณวิทยำในปัจจุบัน  3 (3-0-9) 
  Seminar on Current Research in Epistemology   
2207850 สัมมนำงำนวิจัยทำงจริยศำสตร์ในปัจจุบัน  3 (3-0-9) 
  Seminar on Current Research in Ethics     
2207852 สัมมนำงำนวิจัยทำงปรัชญำสังคมในปัจจุบัน  3 (3-0-9) 
  Seminar on Current Research in Social Philosophy    
2207853 สัมมนำงำนวิจัยทำงปรัชญำตะวันออกในปัจจุบัน 3 (3-0-9) 
  Seminar on Current Research in Eastern Philosophy 
2207854 สัมมนำงำนวิจัยเรื่องคัดสรรทำงปรัชญำในปัจจุบัน   3 (3-0-9) 
  Seminar on Current Research in Selected Topics in Philosophy 
2207978 เอกัตศึกษำ     3 (0-0-12) 
  Individual Study 
 
วิทยานิพนธ์    48  หน่วยกิต 
2207828 วิทยำนิพนธ์     48  หนว่ยกิต 
  Dissertation 
 
แบบ 2.2  (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต) 
 
รายวิชาบังคับ    21  หน่วยกิต 
2207601*   จริยศำสตร์     3 (3-0-9) 
  Ethics 
2207602*   ปรัชญำสังคม      3 (3-0-9) 
  Social Philosophy 
2207603 กำรวิเครำะห์ทำงปรัชญำ    3 (3-0-9) 
  Philosophical Analysis   
2207606*   ประวัติปรัชญำตะวันตกเชิงวิจำรณ์   3 (3-0-9) 
  Critical History of Western Philosophy   
2207607  ประวัติปรัชญำตะวันออกเชิงวิจำรณ์  3 (3-0-9) 

Critical History of Eastern Philosophy Philosophy of Religion   
     

   *รำยวิชำเปิดใหม่ 
 

 



   2207701 อภิปรัชญำ        3 (3-0-9) 
     Metaphysics 

2207702 ญำณวิทยำ     3 (3-0-9) 
Epistemology 

  
รายวิชาบังคับเลือก          9  หน่วยกิต  
รำยวิชำและเง่ือนไขเหมือนรำยวิชำบังคับเลือกในข้อ 3.1.3.3 แบบ 2.1 

  
      รายวิชาเลือก             12  หน่วยกิต  
     รำยวิชำและเง่ือนไขเหมือนรำยวิชำเลือกในข้อ 3.1.3.3  แบบ  2.1  
    
              วิทยานิพนธ์             48 หน่วยกิต  
      2207828        วิทยำนิพนธ์                            48 หน่วยกิต  
           Dissertation  
 

1.4 แผนการศึกษา    
 

 แบบ 1.1 (66 หน่วยกิต)  
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น  
2207832  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย  
2207832  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น  
2207832  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
  
- นิสิตจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่ำนภำยในภำคกำรศึกษำนี้  
- นิสิตที่มีคะแนนทดสอบภำษำอังกฤษต่ ำกว่ำ 525 ในระบบ TOEFL หรือเทยีบเท่ำ ต้องสอบภำษำอังกฤษ
ให้ไดค้ะแนน 525 ขึ้นไปภำยในภำคกำรศึกษำนี้  
 
 
 
 
 

 



ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย  
2207832  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น  
2207832  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย  
2207832  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 

   
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น  

2207832  วิทยำนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   6 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย  
2207832  วิทยำนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   6 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร  66 หนาวยกิต 
  
แบบ 1.2  (90 หน่วยกิต)     
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น  
2207833  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย  
2207833  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

 



ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น  
2207833  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย  
2207833  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
  
-  นิสิตจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่ำนภำยในภำคกำรศึกษำนี้  
-  นิสิตที่มีคะแนนทดสอบภำษำอังกฤษต่ ำกว่ำ 525 ในระบบ TOEFL หรือเทียบเท่ำ ต้องสอบภำษำอังกฤษ
ให้ไดค้ะแนน 525 ขึ้นไปภำยในภำคกำรศึกษำนี้  

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น  

2207833  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย  
2207833  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น  
2207833  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย  
2207833  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาต้น  
2207833  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
 
 
 
 

 



ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาปลาย  
2207833  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร  90 หลักสูตร 
  
แบบ 2.1  (66 หน่วยกิต)     
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น  
XXXXXXX  รำยวิชำบังคับเลือก 6 หน่วยกิต 
XXXXXXX  รำยวิชำเลือก   3 หน่วยกิต 
               รวม   9 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย  

XXXXXXX  รำยวิชำเลือก   9 หน่วยกิต 
               รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น  
2207828  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
               รวม   9 หน่วยกิต 
  
-  นิสิตจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่ำนภำยในภำคกำรศึกษำนี้  
-  นิสิตที่มีคะแนนทดสอบภำษำอังกฤษต่ ำกว่ำ 525 ในระบบ TOEFL หรือเทียบเท่ำ ต้องสอบภำษำอังกฤษ
ให้ไดค้ะแนน 525 ขึ้นไปภำยในภำคกำรศึกษำนี้ 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย  
2207828  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น  
2207828  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย  
2207828  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   9 หน่วยกิต 
 
 
 

 



ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น  
2207828  วิทยำนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   6 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย  
2207828  วิทยำนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U  
             รวม   6 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร  66 หลักสูตร 
 

แบบ 2.2  (90 หน่วยกิต)  
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น  
2207603  กำรวิเครำะห์ทำงปรัชญำ 3 หน่วยกิต 
2207606  ประวัติปรัชญำตะวันตกเชิงวิจำรณ์ 3 หน่วยกิต 
XXXXXXX  รำยวิชำเลือก 3 หน่วยกิต 
             รวม   9 หน่วยกิต 
  
-  ส ำหรับนิสิตที่ไม่มีพ้ืนทำงตรรกวิทยำสัญลักษณ์จะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 2207341 (ตรรกวิทยำ 
สัญลักษณ์) ซึ่งเป็นรำยวิชำระดับปริญญำบัณฑิต โดยไม่นับหน่วยกิตและประเมินผลเป็น S/U นิสิตต้องได้ผล
กำรประเมินเป็น S  ถ้ำได้รับผลกำรประเมินเป็น U ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ ำอีกจนกว่ำจะได้ผลกำรประเมิน
เป็น S 
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย  
2207601  จริยศำสตร์ 3 หน่วยกิต 
2207607  ประวัติปรัชญำตะวันออกเชิงวิจำรณ์ 3 หน่วยกิต 
2207701  อภิปรัชญำ 3 หน่วยกิต 
XXXXXXX  รำยวิชำเลือก 3 หน่วยกิต 
             รวม   12 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น  
2207602  ปรัชญำสังคม 3 หน่วยกิต 
2207702  ญำณวิทยำ 3 หน่วยกิต 
XXXXXXX  รำยวิชำเลือก 3 หน่วยกิต 
XXXXXXX  รำยวิชำบังคับเลือก 3 หน่วยกิต 
             รวม   12 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

 



ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย  
XXXXXXX  รำยวิชำเลือก 6 หน่วยกิต 
XXXXXXX  รำยวิชำบังคับเลือก 3 หน่วยกิต 
2207811  วิทยำนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
             รวม   12 หน่วยกิต 
  
-  นิสิตจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่ำนภำยในภำคกำรศึกษำนี้  
-  นิสิตที่มีคะแนนทดสอบภำษำอังกฤษต่ ำกว่ำ 525 ในระบบ TOEFL หรือเทียบเท่ำ ต้องสอบภำษำอังกฤษ
ให้ไดค้ะแนน 525 ขึ้นไปภำยในภำคกำรศึกษำนี้ 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น  
2207828  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U 
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย  
2207828  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U 
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น  
2207828  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U 
             รวม   9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย  
2207828  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U 
             รวม   9 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาต้น 

 

2207828  วิทยำนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U 
             รวม   6 หน่วยกิต 
  



 

ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาปลาย  
2207828  วิทยำนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
2207894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต             S/U 
             รวม   3 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร  90 หลักสูตร 
 

 
 
 
 
  



 
  

ค าอธิบายรายวิชา 
 

2207601*   จริยศาสตร์                  3 (3-0-9)  
   ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจริยศำสตร์และศีลธรรม คุณธรรม เกณฑ์ตัดสินทำงจริยธรรม    
     Ethics  
     ETHICS   
      Relationship between ethics and morality; virtue; norms of ethical judgments.  
  

2207602*   ปรัชญาสังคม                 3 (3-0-9)  
ควำมยุติธรรม ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำค สิทธิและเสรีภำพ ปริมณฑลส่วนบุคคล 
และสำธำรณะ 

     Social Philosophy  
      SOC PHIL  
       Justice; equity and equality; right and liberty; private and public spheres.  
  

2207603  การวิเคราะห์ทางปรัชญา         3 (3-0-9)  
  วิธีคิดปรัชญำแบบต่ำงๆ วิธีอ่ำนงำนปรัชญำเชิงวิจำรณ์ กำรฝึกเขียนงำนทำงปรัชญำ 
    Philosophical Analysis    

PHIL ANALYSIS  
     Various philosophical approaches; critical reading of philosophical works;  

philosophical writing practice.  
      

2207606*  ประวัติปรัชญาตะวันตกเชิงวิจารณ์        3 (3-0-9)  
  งำนส ำคัญในปรัชญำตะวันตก    

     Critical History of Western Philosophy  
     CRI HIST WEST PHIL      

Major works in western philosophy.   
  

2207607 ประวัติปรัชญาตะวันออกเชิงวิจารณ์       3 (3-0-9)  
  งำนส ำคัญในปรัชญำตะวันออกในอำรยธรรมอินเดียและจีน 

     Critical History of  Eastern Philosophy  
     CRI HIST EAST PHIL  
    Major works in eastern philosophy in Indian and Chinese civilizations.   
  
  
  
  

      
*รำยวิชำเปิดใหม่  

  



 
              

2207608 ปรัชญากรีก      3 (3-0-9) 
   ปรัชญำกรีกก่อนโสกรำตีส โซฟิสต์ และโสกรำตีส ระบบปรัชญำของเพลโต 

และอริสโตเติล ปรัชญำยุคหลังอริสโตเติล  
     Greek Philosophy  
     GREEK PHIL  

Philosophy of the pre-Socratics, sophists, and Socrates; philosophical 
systems of  Plato and Aristotle; post-Aristotelian philosophy.  

  
2207623     ปรัชญาจิต          3 (3-0-9)   

   ปัญหำจิต-กำย ธรรมชำติของสภำวะจิต ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุทำงจิต    
กำรรู้สึกตัวตน เนื้อหำ ของจิต สภำวะจิตที่เกี่ยวพันกับวัตถุแห่งสภำวะจิต    
ควำมคิดและกำรรับรู้  

     Philosophy of Mind                                                                           
     PHIL  MIND  

Mind-body problems;   nature of mental states; mental causation; 
consciousness; mental content; intentionality; thought  and 
perception.  

  
2207629  เรื่องคัดสรรทางอภิปรัชญา              3 (3-0-9)  
  หัวข้อเฉพำะที่เลือกจำกสำขำอภิปรัชญำ   

      Selected Topics in Metaphysics                                                                         
     SEL TOP METAPHYS  
     Particular topics chosen from metaphysics.  
  

2207630  เรื่องคัดสรรทางจริยศาสตร์          3 (3-0-9)  
  หัวข้อเฉพำะที่เลือกจำกสำขำจริยศำสตร์   

     Selected Topics in Ethics                                                                   
     SELTOP ETHICS  
     Particular topics chosen from ethics.  
  

2207631 เรื่องคัดสรรทางปรัชญาสังคม         3 (3-0-9)  
     หัวข้อเฉพำะที่เลือกจำกสำขำปรัชญำสังคม  

Selected Topics in  Social Philosophy                                                   
     SEL TOP SOC PHIL  
     Particular topics  chosen from social philosophy.  
  
  



 
              

2207632 เรื่องคัดสรรทางปรัชญาศาสนา      3 (3-0-9)  
     หัวข้อเฉพำะที่เลือกจำกสำขำปรัชญำศำสนำ  

Selected Topics in Philosophy of  Religion                                              
     SEL TOP PHIL REL  
    Particular topics  chosen from philosophy of religion.  
  

2207634  ปรัชญาภาษา        3 (3-0-9)   
     ควำมหมำย  สิ่งที่ถูกบ่งถึง ทฤษฎีค ำบรรยำย อรรถศำสตร์เงื่อนไขควำมจริง   

อรรถศำสตร์โลกที่เป็นไปได้ วจนปฏิบัติศำสตร์  กำรแปล  ควำมหมำยกับควำมคิด  
ควำมหมำยกับควำมจริง ภำษำ กับโลก  
Philosophy of Language.                                                                     

     PHIL LANG  
Meaning; reference; theory of descriptions; truth-conditional semantics; 
possible worlds semantics; pragmatics; translation; meaning and 
thought; meaning and truth; language and the world  

  
2207639 เรื่องคัดสรรทางญาณวิทยา           3 (3-0-9)  

     หัวข้อเฉพำะที่เลือกจำกสำขำญำณวิทยำ   
Selected Topics in Epistemology                                                          

     SEL TOP EPIST  
     Particular topics chosen from epistemology.   
  

2207640 เรื่องคัดสรรทางปรัชญา       3 (3-0-9)  
     หัวข้อเฉพำะที่เลือกจำกปรัชญำ  

Selected Topics in Philosophy  
     SEL TOP PHIL  
    Particular topics chosen from philosophy.  
  

2207645 ปรัชญาวิทยาศาสตร์       3 (3-0-9)  
     วิทยำศำสตร์กับปรัชญำ ลักษณะของกฎและทฤษฎีวิทยำศำสตร์  

โครงสร้ำงของกำรอธิบำยทำงวิทยำศำสตร์  กำรอนุมำนทำงวิทยำศำสตร์   
กำรประเมินควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์  กำรเปลี่ยนทฤษฎี ในวิทยำศำสตร์  
วิทยำศำสตร์กับสังคม  
Philosophy of Science  

     PHIL  SCIENCE  
Science and philosophy; characteristics of scientific laws and theories; 
structure of scientific explanation; scientific inference; assessment of 
scientific knowledge; theory  change in science; science and society.             

  
  



 
              

2207646 ปรัชญาเทคโนโลยี       3 (3-0-9)  
     ควำมคิดของนักปรัชญำคนส ำคัญเก่ียวกับเทคโนโลยี  มโนทัศน์ของเทคโนโลยี   

ปัญหำทำงสังคมและจริยศำสตร์อันเนื่องจำกเทคโนโลยี  
Philosophy of Technology  

     PHIL TECH  
Thoughts of important philosophers on technology; concepts of 
technology; social and ethical problems arising from technology.  

  
2207653 สุนทรียศาสตร์     3 (3-0-9) 

     นิยำมของควำมงำมและควำมงำมอันเลอเลิศ ปัญหำในกำรนิยำมศิลปะ   
สถำนภำพทำงอภิปรัชญำของงำนศลิปะ ทัศนคติเชิงสุนทรีย์ ประสบกำรณ์ 
เชิงสุนทรีย์ควำมรู้สึกรื่นรมย์กับคุณค่ำทำง สุนทรียศำสตร์ กำรประเมินค่ำ 
และกำรตีควำมผลงำนทำงศิลปะ   
Aesthetics  

     AESTHETICS  
Definition of the beautiful and the sublime; problems of defining art;  
metaphysical status of works of art; aesthetic attitude; aesthetic 
experience;  feeling of pleasure and aesthetic value; evaluation and 
interpretation of works of art.   

  
2207654 ปรัชญาการเมือง            3 (3-0-9)  

     ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปรัชญำและกำรเมือง เทววิทยำทำงกำรเมือง อนุรักษ์นิยม   
เสรีนิยม ประชำธิปไตย ประชำธิปไตยแบบไตร่ตรอง กำรแยกแยะระหว่ำงรัฐ 
และประชำสังคม เหตุผลของรัฐ ควำมรับผิดชอบของรัฐควำมเป็นพลเมือง 
และชุมชนทำงกำรเมือง  
Political Philosophy  

     POLITICAL PHIL  
The relationship between philosophy and politics; political theology; 
conservativism;  liberalism; democracy; deliberative democracy; the 
distinction between state and civil society; raison d'état, responsibilities  
of the state;  citizenship and political community.  

  
2207655 ปรัชญาสตรี              3 (3-0-9)  

     กำรท้ำทำยปรัชญำกระแสหลักและกำรสร้ำงปรัชญำขึ้นใหม่จำกมุมมองของผู้หญิง 
ทั้งในโลกตะวันตก และในโลกที่ 3  
Philosophy of Women      
PHIL WOMEN  
Challenges to mainstream philosophy and  reconstruction of 
philosophy from the standpoint of women in the western world and 
the third world.                                      



 
              

  2207656 ปรัชญาจีน               3 (3-0-9)  
                 ประเด็นส ำคัญในปรัชญำจีนของส ำนักขงจื่อ เต๋ำ และนิตินิยม  

Chinese Philosophy                  
CHINESE PHIL  

      Key issues in Chinese philosophy from the Confucian;  
Taoist and Legalist schools.  

  
2207657 ปรัชญาอินเดีย             3 (3-0-9)  

    มโนทัศน์ส ำคัญและควำมคิดหลักของปรัชญำอินเดียสำยอำสติกะและสำยนำสติกะ  
Indian Philosophy    
INDIAN PHIL  

    Major concepts and principles of Astika and Nastika traditions  
in Indian philosophy.  

 
2207658 รากฐานเชิงปรัชญาของยุคสมัยใหม่   3 (3-0-9) 

     กำรเปลี่ยนผ่ำนจำกยุคก่อนสมัยใหม่สู่ยุคสมัยใหม่ กฎธรรมชำติ 
และควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ธรรมชำตินิยมและกระบวนกำรท ำให้ธรรมชำติ 
เป็นวัตถุวิสัย มนุษยนิยมและก ำเนิดมนุษยศำสตร์  
Philosophical Foundation of Modernity  

     PHIL FOUND MOD  
Transition from the pre-modern to the modern; natural law and 
scientific knowledge; naturalism and the objectification of nature; 
humanism and the rise of humanities.  

  
2207659 ศาสตร์การตีความ         3 (3-0-9)  

     พัฒนำกำรของแนวคิดศำสตร์กำรตีควำมจำกยุคต้นสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน  
กำรตีควำมตัวบท ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรตีควำมกับควำมเข้ำใจ ควำมหมำย  
สำระส ำคัญ และควำมจริง     
Hermeneutics  

     HERMENEUTICS  
Hermeneutical concept development from the early modern to the 
present; textual interpretation; the relationship between interpretation 
and understanding; meaning; subject matter and truth.   

  
2207660 ปรัชญาฝรั่งเศสร่วมสมัย        3 (3-0-9)  

     แนวคิดทำงปรัชญำฝรั่งเศสตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน  
Contemporary French Philosophy  

     CONTEM FR(ENCH) PHIL  
     French philosophy concepts from the twentieth century  

to the present.  



 
              

  2207661 ปรัชญากับความชั่วร้ายในโลกปัจจุบัน     3 (3-0-9)  
     ปัญหำทำงปรัชญำเกี่ยวกับควำมชั่วร้ำยในโลกปัจจุบัน     

Philosophy and Evil in Contemporary World   
     PHIL EVIL   
     Philosophical problems of evil in contemporary world.   
  

2207668    ปรัชญาและวรรณคดี             3 (3-0-9)  
     กำรตีควำมวรรณคดี  ตัวบทวรรณคดีในฐำนะงำนทำงปรัชญำ ตัวบท  

ปรัชญำในฐำนะงำนวรรณคดี   
Philosophy and Literature                                                              

     PHIL LIT  
     Interpretation of literature; literary text as philosophical text;  

philosophical text as literary text.      
  
  2207671    พุทธปรัชญามหายาน         3 (3-0-9) 
     มโนทัศน์พื้นฐำนและหลักค ำสอนของพุทธปรัชญำมหำยำนที่พัฒนำในอำรยธรรม  

อินเดียและจีน    
Philosophy of Mahayana Buddhism                                                     

     PHIL  MAHAYANA  
      Basic concepts and teachings of  Mahayana Buddhist philosophy  

as developed in Indian and Chinese civilizations.   
  

2207675 พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก         3 (3-0-9)  
     มโนทัศน์เรื่องมนุษย์กับโลก ไตรลักษณ์ ปฎิจจสมุปบำท อริยสัจ  

และกรรมในสุตตันตปิฎก  
Buddhist Philosophy in Suttanta Pitaka  

                 BUD PHIL SUTTAN      
Concepts of man and the world, three characteristics of  existence, 
dependent origination, the  four noble truths, and karma in  
the Suttanta Pitaka.   

  
2207676 พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก           3 (3-0-9)   

     มโนทัศน์เรื่องสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ จิต เจตสิก รูป  
และนิพพำนในอภิธรรมปิฎก      
Buddhist Philosophy in Abhidhamma Pitaka  

     BUD PHIL ABHIDHAM  
    Concepts of conventional and ultimate truths, mind,  

mental states, matter, and Nibbana in the Abhidhamma Pitaka.   
  
  



 
              

2207679     เรื่องคัดสรรทางปรัชญาตะวันออก         3 (3-0-9)   
     หัวข้อเฉพำะที่เลือกจำกสำขำปรัชญำตะวันออก      

Selected Topics in Eastern Philosophy                                               
     SEL TOP EAST PHIL  
     Particular topics chosen from Eastern philosophy.   
  

2207682   ปรัชญาขงจื่อ           3 (3-0-9)  
     มโนทัศน์ส ำคัญในปรัชญำขงจื่อยุคคลำสสิกในหลุนอี่ว์เมิ่งจื่อและสวินจื่อ  

Confucian Philosophy  
     CONFUCIAN PHIL  
     Key concepts in classical Confucianism in the Analects, Mencius,  

and Xunzi.  
  
  2207684 ปรัชญาตรรกวิทยา     3 (3-0-9) 
     ธรรมชำติและขอบเขตของตรรกวิทยำ ควำมหมำยกับควำมจริง  

ควำมจริงเชิงตรรกวิทยำ ควำม สมเหตุสมผล ผลที่ตำมมำเชิงตรรกวิทยำ  
ควำมจ ำเป็น ตัวบอกปริมำณ ปฏิทรรศน์ อรรถศำสตร์ของ ตรรกวิทยำโมดัล   
ตรรกวิทยำแนวอื่น  
Philosophy of Logic      
PHIL LOGIC  

     Nature and scope of logic; meaning and truth; logical truth; validity;  
logical consequence; necessity; quantifiers; paradoxes; semantics  
of modal  logic; nonclassical logics.  

  
  2207685 ญาณวิทยาเชิงสังคม    3 (3-0-9)  

ค ำบอกเล่ำของผู้อื่น ควำมไว้เนื้อเชื่อใจ ควำมไม่เห็นพ้องต้องกัน ควำมเป็นเหตุ 
เป็นผลของกลุ่มและ ควำมรู้ของกลุ่ม เทคโนโลยีกับกำรรู้เชิงสังคม  
Social Epistemology  

       SOC EPIST  
Testimony; trust; disagreement; group rationality and group knowledge; 
technology and social knowing.  

  
2207701 อภิปรัชญา          3 (3-0-9)  

     ปัญหำเรื่องควำมมีอยู่ เนื้อที่กับเวลำ ปัจจัยภำพ สภำวะ คุณสมบัติควำมเป็น  
เอกลักษณ์ เอกลักษณ์บุคคล ปัญหำจิต-กำย  
Metaphysics  

     METAPHYS  
Problems of existence; space and time; causality; substance; 
properties; identity; personal identity; the mind-body problem.  

  



 
              

2207702 ญาณวิทยา               3 (3-0-9) 
วิมัตินิยม เหตุผลนิยม ประสบกำรณ์นิยม  ปัญหำอุปนัย ญำณวิทยำของวิทยำศำสตร์ 
วิพำกษ์ วิทยำศำสตร์ ทฤษฎีกำรอ้ำงเหตุผลสนับสนุนญำณวิทยำเชิงธรรมชำติ  
ญำณวิทยำเชิงสังคม  
Epistemology  

     EPIST  
 Skepticism; rationalism; empiricism; problems of induction; 
epistemology of science; critiques of science; theories of justification; 
naturalistic epistemology; social epistemology.  

   
2207704 ปรัชญาศาสนา               3 (3-0-9) 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปรัชญำกับศำสนำ เทวนิยม ควำมจริงทำงศำสนำ  
เรื่องเล่ำทำงศำสนำ จริยศำสตร์ในศำสนำ   
Philosophy of Religion  

     PHIL REL  
Relationship between philosophy and religion; theism; religious truth; 
religious narratives; ethics in religion.   

 
2207705 ปรัชญาสมัยใหม่          3 (3-0-9)  

     กำรปฏิวัติวิทยำศำสตร์ เดส์กำร์ตและนักเหตุผลนิยมคนอ่ืน  
นักประสบกำรณ์นิยมก่อนฮิวม์ ทฤษฎี ควำมรู้ของฮิวม์และค้ำนต์   
Modern Philosophy  

     MOD PHIL  
The scientific revolution; Descartes and other rationalists; empiricists 
before Hume; Hume and Kant’s theory of knowledge.    

  
2207844    สัมมนาประวัติปรัชญา         3 (3-0-9)  

กำรวิเครำะห์และอภิปรำยควำมคิดของนักปรัชญำส ำคัญหนึ่งคนที่ลึกซึ้งและมี
ควำมคิดริเริ่ม  Seminar in History of Philosophy  

     SEM HIST PHIL  
     An Analysis of and discussion on the philosophy of a major  

philosopher in depth.  
  

2207846    สัมมนางานวิจัยทางอภิปรัชญาในปัจจุบัน   3 (3-0-9)  
กำรวิเครำะห์และอภิปรำยงำนวิจัยปัจจุบันในสำขำอภิปรัชญำที่ลึกซึ้งและมีควำมคิด
ริเริ่ม Seminar on Current Research in Metaphysics   

     SEM CUR METAPHYS   
An analysis of and discussion on selected current original works which 
deal in depth with topics from metaphysics.  



 
              

2207848    สัมมนางานวิจัยทางญาณวิทยาในปัจจุบัน      3 (3-0-9)  
กำรวิเครำะห์และอภิปรำยงำนวิจัยปัจจุบันในสำขำญำณวิทยำที่ลึกซึ้ง 
และมีควำมคิดริเริ่ม   
Seminar on Current Research in Epistemology  

     SEM CUR EPIST  
An analysis of and discussion on selected current original works which 
deal in depth with topics from epistemology.  

  
2207850     สัมมนางานวิจัยทางจริยศาสตร์ในปัจจุบัน     3 (3-0-9) 

กำรวิเครำะห์และอภิปรำยงำนวิจัยปัจจุบันในสำขำจริยศำสตร์ที่ลึกซึ้ง 
และมีควำมคิดริเริ่ม   
Seminar on Current Research in Ethics  

     SEM CUR ETHICS  
An analysis of and discussion on selected current original works which 
deal in depth with topics from ethics.  

  
2207852 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาสังคมในปัจจุบัน      3 (3-0-9)  

กำรวิเครำะห์และอภิปรำยงำนวิจัยปัจจุบันในสำขำปรัชญำสังคมท่ีลึกซึ้ง 
และมีควำมคิดริเริ่ม  
Seminar on Current Research in Social Philosophy  

     SEM CUR SOC PHIL  
An analysis of and discussion on selected current original works which 
deal in depth with topics from social philosophy.  

  
2207853 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาตะวันออกในปัจจุบัน    3 (3-0-9)  

     กำรวิเครำะห์และอภิปรำยงำนวิจัยปัจจุบันในสำขำปรัชญำตะวันออกท่ีลึกซ้ึง 
และมีควำมคิดริเริ่ม   
Seminar on Current Research in Eastern Philosophy  

     SEM CUR EAST PHIL  
An analysis of and discussion on selected current original works which 
deal in depth with topics from eastern philosophy.  

  
2207854 สัมมนางานวิจัยเรื่องคัดสรรทางปรัชญาในปัจจุบัน   3(3-0-9)  

     กำรวิเครำะห์และอภิปรำยงำนวิจัยปัจจุบันในหัวข้อเฉพำะทำงปรัชญำที่ลึกซึ้ง 
และมีควำมคิดริเริ่ม   
Seminar on Current Research in Selected Topics in Philosophy  

     SEM CUR SEL TOP  
An analysis of and discussion on selected current original works which 
deal in depth with selected topics in philosophy.  

  



 
              

2207978  เอกัตศึกษา           3(0-0-12)  
     หัวข้อพิเศษตำมควำมสนใจของนิสิตเป็นรำยบุคคล      

Individual Study      
INDIV STUDY  

     Special topics according to each student's interest.   
  

2207828  วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)     48 หน่วยกิต  
     Dissertation  
     DISSERTATION  
  

2207832 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1 )     66 หน่วยกิต  
     Dissertation  
     DISSERTATION  
    

2207833 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.2 )        90 หน่วยกิต  
     Dissertation      

DISSERTATION  
  
  
  
 


