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ข้อมูลการรับสมัครนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา : หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาปรัชญา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 96,000 บาท ตลอดหลักสูตร / 24,000 บาทต่อภาคการศกึษา  

โครงสร้างหลักสูตร : 

1  รายละเอียดหลักสูตร  
          1.1 จ านวนหน่วยกิต            

  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต 

  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   39 หนว่ยกิต 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

     1.2.1  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 

 จ านวนหนว่ยกิตสะสมตลอดหลักสูตร     36 หนว่ยกิต 

 ก. วิทยานิพนธ์  36 หนว่ยกิต              

                011797 วิทยานิพนธ์   36 หนว่ยกิต 

         ข. กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 

1)  นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนา และน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้า

ร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศกึษา 

2)  ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอ

ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้อง

เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) โดยมีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

3)  นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน

ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

         ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

      1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ 

     2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา - กระบวนวิชา 011705   

          ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา  

 

สาขาวชิาปรชัญา 

ระดับปริญญาโท  (ภาคปกต)ิ 
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    1.2.2  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 

  จ านวนหนว่ยกิตสะสมตลอดหลักสูตร             ไม่น้อยกว่า 39 หนว่ยกิต 

  ก. กระบวนวิชาเรยีน             ไม่น้อยกว่า  27   หนว่ยกิต

       1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศึกษา             ไม่น้อยกว่า  27 หนว่ยกิต 

       1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า  27 หนว่ยกิต 

         1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                             18   หนว่ยกิต  

  011704 ตรรกศาสตรข์ั้นสูง         3 หนว่ยกิต 

  011705 ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา         3 หนว่ยกิต 

  011706 ปัญหาและทฤษฎีทางอภิปรัชญา        3 หนว่ยกิต 

  011707 ปัญหาและทฤษฎีทางจรยิศาสตร์        3 หนว่ยกิต 

  011708 ปัญหาและทฤษฎีทางญาณวิทยา        3 หนว่ยกิต 

  011791  สัมมนาปรัชญา         3 หนว่ยกิต  

      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                ไม่น้อยกว่า    9   หนว่ยกิต 

   โดยใหน้ักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 011711 ปรัชญาสังคมและการเมอืง  3   หนว่ยกิต 

 011712 ปรัชญาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทยขั้นสูง 3   หนว่ยกิต 

 011717 ปัญหาในปรัชญาอินเดีย  3   หนว่ยกิต 

 011720 ปัญหาในปรัชญาจีน  3   หนว่ยกิต 

 011728 ปรัชญารว่มสมัย 1  3   หนว่ยกิต 

 011729 ปรัชญารว่มสมัย 2  3   หนว่ยกิต 

 011751 พุทธปรัชญาขัน้สูง  3   หนว่ยกิต 

 011759 ปรัชญากฎหมาย  3   หนว่ยกิต 

 011762 ปรัชญาเศรษฐศาสตร์  3   หนว่ยกิต 

 011765 ปรัชญาการศกึษา  3   หนว่ยกิต 

 011768 ปรัชญาวิทยาศาสตร์*  3   หนว่ยกิต 

 011771 ปรัชญาภาษา  3   หนว่ยกิต 

 011772  ปรัชญาศาสนาขั้นสูง*  3   หนว่ยกิต             

   1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่ม ี     

 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นสูง                   ไม่ม ี

 

           ข. วิทยานิพนธ์             12  หนว่ยกิต

   011799 วิทยานิพนธ์             12  หนว่ยกิต 
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  ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

    1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย    - ภาษาต่างประเทศ 

        2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   - นักศึกษาที่ไม่ได้จบทางปรัชญาต้อง

เรียนกระบวนวิชา 011701 ส ารวจ

วิ เคราะห์ปรัชญาตะวันออกและ

ตะวันตก     

   ง. กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 

1)   ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพมิพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อ

ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็น

บทความฉบับเต็ม (full paper)ที่สามารถค้นหาหรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อ

แรก จ านวนอย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

2)  นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน

ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

หมายเหตุ : 1)  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในสาขาวิชาปรัชญา ม.ปร. 011 

  2)  *กระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

          1.3 รายละเอียดกระบวนวิชา   

          (1) หมวดวิชาบังคับ  

                    หน่วยกิต 

 011704  ตรรกศาสตรข์ั้นสูง                3(3-0-6) 

 (Advanced Logic) 

 011705  ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา   3(3-0-6) 

              (Research Methodology in Philosophy) 

 011706   ปัญหาและทฤษฎีทางอภปิรัชญา                             3(3-0-6) 

             (Problems and Theories of Metaphysics) 

 011707  ปัญหาและทฤษฎีทางจรยิศาสตร์       3(3-0-6) 

             (Problems and Theories of Ethics) 

 011708  ปัญหาและทฤษฎีทางญาณวิทยา        3(3-0-6) 

             (Problems and Theories of Epistemology) 

 011791  สัมมนาปรัชญา     3(3-0-6) 

             (Seminar on Philosophy) 
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         (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 

                    หน่วยกิต  

 011711  ปรัชญาสังคมและการเมอืง     3(3-0-6) 

            (Philosophy of Society and Politics)           

 011712  ปรัชญาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทยขั้นสูง     3(3-0-6) 

            (Advanced Philosophy of Culture and Thai Culture) 

 011717  ปัญหาในปรัชญาอินเดีย     3(3-0-6) 

            (Problems in Indian Philosophy) 

 011720  ปัญหาในปรัชญาจนี     3(3-0-6) 

            (Problems in Chinese Philosophy) 

 011728  ปรัชญารว่มสมัย 1     3(3-0-6) 

            (Contemporary Philosophy 1) 

 011729  ปรัชญารว่มสมัย 2     3(3-0-6) 

            (Contemporary Philosophy 2) 

 011751  พุทธปรัชญาขัน้สูง     3(3-0-6) 

            (Advanced Buddhist Philosophy) 

 011759  ปรัชญากฎหมาย     3(3-0-6) 

            (Philosophy of Law) 

 011762  ปรัชญาเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 

            (Philosophy of Economics) 

 011765  ปรัชญาการศกึษา     3(3-0-6) 

            (Philosophy of Education) 

 011768  ปรัชญาวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 

            (Philosophy of Science) 

 011771  ปรัชญาภาษา      3(3-0-6) 

            (Philosophy of Language) 

 011772  ปรัชญาศาสนาขั้นสูง     3(3-0-6) 

            (Advanced Philosophy of Religion) 

  

     (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี 
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  (4) หมวดวิชาตามเงื่อนไขของสาขา 

011701 ส ารวจวิเคราะหป์รัชญาตะวันออกและตะวันตก        3(3-0-6) 

                          (Critical Survey of Eastern and Western Philosophy) 

 

011705  ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา          3(3-0-6) 

            (Research Methodology in Philosophy (เฉพาะ แผน ก แบบ ก1)) 

 

 (5) หมวดวิทยานิพนธ์ 

011797  วิทยานิพนธ์          36 หนว่ยกิต 

                          (Thesis) 

011799  วิทยานิพนธ์          12 หนว่ยกิต 

                          (Thesis) 

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา  

 รหัสกระบวนวิชาประกอบด้วยชื่อย่อกระบวนวิชากลาง (ม.ปร. หรือ 011) ตามด้วยเลข 3  

หลักมีความหมาย ดังนี้ 

 เลขหลักร้อย  แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา 

 เลขหลักสิบ  แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

 0  หมายถึง กระบวนวิชาปรัชญาบริสุทธิ์ 

 1, 2, 5, 6, 7  หมายถึง กระบวนวิชาปรัชญาประยุกต์ 

 9  หมายถึง กระบวนวิชาสัมมนา 

   เลขหลักหนว่ย  แสดงถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา 
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       แผนก าหนดการศึกษา    

   

แผน ก แบบ ก 1 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

011705 ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา - 011797 วิทยานิพนธ์ 12 

 สอบผา่นเงื่อนไข

ภาษาต่างประเทศ 

-  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน - 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน -    

 เสนอหัวข้อโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ 

-    

 รวม -  รวม 12 

 

ปีที ่2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

011797 วิทยานิพนธ์ 12 011797 วิทยานิพนธ์ 12 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน   สอบวิทยานิพนธ์  

      

 รวม 12  รวม 12 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต 
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แผน ก แบบ ก 2 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

011701 ส ารวจวิเคราะหป์รัชญา

ตะวันออกและตะวันตก 

(3) 011705 ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา 3 

011704 ตรรกศาสตรข์ั้นสูง 3 011xxx กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา

เฉพาะ 

3 

011706 ปัญหาและทฤษฎีทาง

อภปิรัชญา 

3 011xxx กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา

เฉพาะ 

3 

011707 ปัญหาและทฤษฎีทาง 

จรยิศาสตร์ 

3 011xxx กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา

เฉพาะ 

3 

011708 ปัญหาและทฤษฎีทาง

ญาณวิทยา  

3  เสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์  

 สอบผา่นเงื่อนไข

ภาษาต่างประเทศ 

    

 รวม 12  รวม 12 

 

ปีที ่2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

011791 สัมมนาปรัชญา 3  สอบวิทยานิพนธ์ - 

011799 วิทยานิพนธ์ 12    

 จัดสัมมนาและน าเสนอ

ผลงาน 

    

 รวม 15   - 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 

 

 

 


