
รายละเอยีดของหลักสูตร 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวชิาปรชัญา 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตร์  

 ภาควชิาปรัชญาและศาสนา   

 

รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา 

 ภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in Philosophy 
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วชิาเอก -ไม่ม ี

 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

011701   ส ารวจวิเคราะห์ปรัชญาตะวันออกและตะวันตก 3(3-0-6) 

   CRITICAL SURVEY OF EASTERN AND WESTERN PHILOSOPHY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ไม่ม ี  

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  ก าเนิด พัฒนาการ ลักษณะพิเศษ อิทธิพล และปัญหาที่ส าคัญของปรั ชญาตะวันออกและ

ตะวันตก 

  Sources, development, special characteristics, influence and main problems of Eastern and 

Western philosophy 

 

 

 



011704   ตรรกศาสตร์ขั้นสูง   3(3-0-6)

   ADVANCED LOGIC 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  กฎเกณฑ์ หน้าที่ของเหตุผล การจัดระดับทางเหตุผล โครงสร้างพื้นฐานของตรรกศาสตร์

สัญลักษณ์ รูปแบบและระบบ รูปแบบญัตติระดับสูง และข้อขัดแย้งกับแนวคิดยุคใหม่ ช่วงความคิดและ

ข้อผิดพลาด และตรรกศาสตร์ประยุกต์  

  Rules, function of reasons, classification of reason, basic structure of symbolic logic, form 

and system, form of propositions, syllogism and fallacy, and applied logic 

 

011705   ระเบียบวิธีวจิัยทางปรัชญา 3(3-0-6) 

   RESEARCH METHODOLOGY IN PHILOSOPHY  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  ขอบเขต ความหมาย ลักษณะเฉพาะ กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะหข์้อมูล การสังเคราะห์และประเมินขอ้มูลในการวิจัยทางปรัชญา 

  Scope, meaning, characteristics, process, and steps of research, collection of data, analysis 

of data, synthesis and assessment of data in philosophical research. 

 

011706   ปัญหาและทฤษฎีทางอภิปรัชญา  3(3-0-6) 

   PROBLEMS AND THEORIES OF METAPHYSICS  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 ปัญหาและทฤษฎีทางอภปิรัชญาตัง้แต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ตามแนวตะวันตกและตะวันออก 

 Metaphysical problems and theories from ancient times to the present in Western and Eastern philosophy 

 

011707   ปัญหาและทฤษฎีทางจรยิศาสตร์  3(3-0-6) 

   PROBLEMS AND THEORIES OF ETHICS 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  ปัญหาและทฤษฎีจริยศาสตร์ตัง้แต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ทั้งของตะวันตกและตะวันออก 

  Ethical problems and theories from ancient times to the present in both Western and Eastern philosophy 



011708   ปัญหาและทฤษฎีทางญาณวทิยา  3(3-0-6) 

   PROBLEMS AND THEORIES OF EPISTEMOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  ปัญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับความหมาย บ่อเกิด ประเภท ระดับ และวธิีสร้างความรู้ 

  Problems and theories concerning meaning, source, type, level of knowledge and 

construction of knowledge 

 

011711   ปรัชญาสังคมและการเมือง  3(3-0-6) 

   SOCIAL AND POLITICAL PHILOSOPHY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  มนุษย์ สังคมและการเมอืง ตามแนวปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 

  Man, society and politics of Western and Eastern philosophy 

 

011712   ปรัชญาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทยขั้นสูง  3(3-0-6) 

   ADVANCED PHILOSOPHY OF CULTURE AND THAI CULTURE 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  ศึกษาวิเคราะห์กระบวนทัศน์ของมนุษย์ในฐานะที่เป็นตัวก าหนดวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยและ

แนวคิดทางปรัชญาที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมไทย วิกฤตการณท์างวัฒนธรรมในสังคมไทย 

  Man’s paradigm as dynamic factor of culture, Thai culture and philosophical thought found 

in Thai culture, cultural crisis in Thai society 

 

011717   ปัญหาในปรัชญาอินเดีย  3(3-0-6)  

   PROBLEMS IN INDIAN PHILOSOPHY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  ก าเนิด  พัฒนาการ ลักษณะพิเศษ และปัญหาที่ส าคัญของปรัชญาอนิเดีย 

    Sources, development, special characteristics and main problems in Indian philosophy 

 

 



011720   ปัญหาในปรัชญาจีน  3(3-0-6) 

   PROBLEMS IN CHINESE PHILOSOPHY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  ก าเนิด  พัฒนาการ ลักษณะพิเศษ และปัญหาที่ส าคัญของปรัชญาจีน 

  Sources, development, special characteristics and main problems of Chinese philosophy 

 

011728   ปรัชญาร่วมสมัย 1  3(3-0-6)  

   CONTEMPORARY PHILOSOPHY 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  แนวคิด ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับบริบททางสังคม และความต่อเนื่องของความคิดเชิง

ปรัชญารว่มสมัยตั้งแต่คานท์ถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 

  Main philosophical concepts, the relationship between philosophy and the social context and 

continuation of contemporary Western philosophical thought since Kant up to World War 2 

 

011729   ปรัชญาร่วมสมัย2  3(3-0-6)  

   CONTEMPORARY  PHILOSOPHY 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  การศึกษาเชิงวิจารณ์ของปรัชญาตะวันตกในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  โดยพิจารณา

จากความสัมพันธ์ระหว่างสาขาปรัชญาและสาขาอื่น ๆ อย่างเช่น ปรากฏการณ์วิทยาและทฤษฎีการตีความ

โครงสรา้งนยิม แนวคิดโพสต์โมเดิรน์ลิสซึ่ม หรอื โครงสร้างนยิม 

  A critical study of Western philosophy since the World war II with emphasis on the 

relationship between philosophy and other branches of knowledge such as Phenomenology, 

Hermeneutics, Structuralism and Post-Modernism  

 

 

 

 

 

 



011751   พุทธปรัชญาขัน้สูง  3(3-0-6) 

   ADVANCED BUDDHIST PHILOSOPHY  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  สภาวะแห่งความเป็นจริง ทฤษฎีความรู้ กระบวนทัศน์เชิงคุณค่าทางจริยะ และสุนทรียะ ตาม

แนวพุทธปรัชญา 

  The truth, epistemology, the concept of ethical values and aesthetics in Buddhist philosophy 

 

011759   ปรัชญากฎหมาย  3(3-0-6)  

   PHILOSOPHY OF LAW 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  ปรัชญากฎหมายสมัยใหม่ สถานะของกฎหมายและจุดมุ่งหมายที่ชอบของกฎหมาย ทฤษฎีและ

แนวคิดทางกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะทฤษฎีแบบปฏิฐานนิยมและทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติสมัยใหม่ 

ตลอดจนเรื่องสทิธิ เสรีภาพ ศลีธรรม เป็นต้น 

  Modern philosophy of law; the status of law and the proper purpose of law; various legal 

theories and concepts, especially positivist theories and modern natural law theories and right, liberty 

and morality 

 

011762   ปรัชญาเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6)  

   PHILOSOPHY OF ECONOMICS 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  สัจจะในเรื่องเศรษฐศาสตร์ เช่น ก าเนิด องค์ประกอบ โครงสร้าง จุดมุ่งหมาย หลักการ การ

สร้างสรรคป์รัชญาเศรษฐศาสตรแ์บบใหม่ เน้นถึงการแสวงหาปรัชญาเศรษฐศาสตรแ์บบไทย 

  The truth of economical issues such as origin, components, structure and purpose, the 

reconstruction of new philosophy of economics with emphasis on the quest for Thai philosophy of 

Economics 

 

 

 

 



011765   ปรัชญาการศึกษา  3(3-0-6)  

   PHILOSOPHY OF EDUCATION 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  วัฒนธรรมทางการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตก ปรัชญาการศึกษาตะวันออก และปรัชญา

การศกึษาไทย 

  Educational culture, Western philosophy of education, Eastern philosophy of education, and 

Thai philosophy of education 

 

011768   ปรัชญาวทิยาศาสตร์  3(3-0-6)  

   PHILOSOPHY OF SCIENCE 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  พัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ แนวคิดของนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ เช่น กลุ่ม

เวียนนาเซอร์เคิลอมิเร ละกะโตส และ พอล ฟรายเออราเบนด์, โทมัส คุน, คารล์ ปอปเปอร์ 

  Development of thought on nature, thought of philosophers of science: Vienna circle, Imre 

Lakatos and Paul Feyerabend, Thomas Kuhn, Karl Popper  

 

011771   ปรัชญาภาษา  3(3-0-6)  

   PHILOSOPHY OF LANGUAGE 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  ภาษากับความเป็นจริง ความคิด ความรูแ้ละสังคม 

  Language and reality, thought, knowledge, and society 

 

011772   ปรัชญาศาสนาชั้นสูง  3(3-0-6)  

   ADVANCED PHILOSOPHY OF RELIGION 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  มนุษย์กับศาสนา ประสบการณ์ทางศาสนา อมตภาพของวิญญาณ ปัญหาเรื่องความดี ความช่ัว 

และปัญหาเรื่องสิ่งสูงสุด 



  Man and religion, religious experience, immortality of the soul, problems of good and evil, 

and problems of the Absolute 

 

011791   สัมมนาปรัชญา  3(3-0-6)  

   SEMINAR IN PHILOSOPHY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  011704, 011706, 011707, 011708, 011709 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

  ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ ภายใต้การแนะน าและควบคุมทางด้าน

เนือ้หาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะ แล้วน าเสนอ 

  Self-study program on special selected topics under the guidance of a supervisor 

 

011797   วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 

   THESIS 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       

  ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงรา่งแล้ว หรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัตหิัวข้อโครงรา่ง 

  The proposal was approved or there is a registration on the condition that a proposal has 

been submitted 

 

011799   วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 

   THESIS 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงรา่งแล้ว หรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัตหิัวข้อโครงรา่ง 

  The proposal was approved or there is a registration on the condition that a proposal has 

been submitted 

 


