
รายละเอียดสาํหรบัผูส้มคัรหลกัสูตรฯ ป.โท   สาขาวชิาสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา   
 

หลกัสตูร   ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ                รหสัในการสมคัร  
 
สาขาวชิา  สทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา (ภาคปกต)ิ   โครงการจดัต ั�งสถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา  
 

จํานวนที�คาดวา่จะรบัตลอดปีการศกึษา  จาํนวน   20   คน 
 
 

คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธิ �สมคัร  

1. สาํเร็จการศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตรีทุกสาขาวชิา โดยมแีต้มระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตลอดหลกัสตูรไมต่ํ�ากวา่ 2.50  

หรือเทียบเทา่ 

2. มปีระสบการณ์การทาํงานดา้นสทิธมินุษยชนและสนัตภิาพหรือสาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้งจะไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ 

3. ผูส้มคัรจะต้องสง่หวัขอ้ Proposal /Concept paper คอื ขอ้เขียนเชิงแนวคดิ ในประเด็นที�ผูส้มคัรสนใจจะ 

จดัทาํเป็นวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ความยาวประมาณ 4 – 5 หน้า   

สง่มาที� :  ihrp.mu.program@gmail.com  ระบหุวัข้ออเีมล์วา่ “สมคัรเรียน 2557 ภาคการศกึษาที� 2”         

สง่เอกสารภายในวนัที� 12 ธนัวาคม 2557  

4. ผูท้ี �มผีลสอบผา่นภาษาองักฤษตอ้งไดค้ะแนนสอบ  TOEFL  ที�ระดบัคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL   

Computer – based ที�ระดบัคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ที�ระดบัคะแนน 52 คะแนน  

หรือ IELTS ที�ระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผา่นความรูภ้าษาองักฤษที�จดัสอบโดยศูนย์ภาษาตา่งประเทศ    

บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหดิล  กรณีผู้สมคัรที�ไมม่ผีลการสอบผา่นภาษาองักฤษ   หากเป็นผู้มีสทิธิ �เขา้ศกึษาตอ้ง
สอบวชิาภาษาองักฤษ ตามกาํหนดการสอบของศูนย์ภาษาตา่งประเทศ    และสอบใหม้ผีลการสอบผา่นกอ่นการสอบ
วทิยานิพนธ์ 

5. กรณีคณุสมบตัผิูส้มคัรไมต่รงตามที�หลกัสตูรสาขาวชิากาํหนดใหแ้นบคาํรอ้งขออนุมตัิสมคัรสอบโดยผา่นอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบการสอบคดัเลือกของหลกัสตูรสาขาวชิากอ่นสมคัร   (ดาวน์โหลดคาํรอ้งขออนุมตัิสมคัรสอบไดท้ี�  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอร์มรบัสมคัรตา่งๆ 

6. ผูท้ี �มคีณุสมบตันิอกเหนือจากเกณฑ์ดงักลา่ว อาจไดร้บัการพจิารณาคดัเลือกใหส้มคัรเขา้ศกึษาไดต้ามดุลยพนิิจของ 

      คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณบดีบณัฑติวทิยาลยั 

 
 

รายละเอียดการสอบ  (กาํหนดใหผู้ส้มคัรท ั�งรอบที� 1  และรอบที� 2 เขา้สอบขอ้เขยีนพรอ้มกนัในรอบที� 2) 

 
สาํหรบัผูส้มคัรภาคการศึกษาที�  2  ปีการศึกษา  2557 

 
สอบวนัที�  15  ธนัวาคม  2557 

 

วชิาที�สอบ เวลาที�สอบ 

วชิาสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา 

สอบสมัภาษณ์รวมถงึพจิารณา Proposal/ 

Concept paper  

 9.00  –  12.00  น. 

13.00  –  16.00  น.  

 

 
  สถานที�สอบ 
  ณ โครงการจดัต ั�งสถาบนัสทิธิมนุษยชนและสนัตศิึกษา  อาคารปญัญาพพิฒัน์  ช ั�น 2  ม.มหดิล ศาลายา  
 
 

7 7 0 3 M G 0 0 



 

 
โครงสรา้งหลกัสตูร 
 
           หน่วยกติ 
 
แผน ก แบบ ก ๒ 
 
หมวดวชิาบงัคบั             ๑๕ 
 
หมวดวชิาเลือก ไมน่้อยกวา่             ๙ 
 
วทิยานิพนธ์             ๑๒ 

 
 
            หน่วยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
มสสส ๕๐๐ แนวคดิและหลกัการสทิธมินุษยชน       ๓ (๓-๐-๖) 
 
มสสส ๕๐๑ ปรชัญาสนัตภิาพและทฤษฎคีวามรุนแรง      ๓ (๓-๐-๖) 
 
มสสส ๕๐๒ มาตรฐานและกลไกสทิธมินุษยชน       ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๐๓ การแปลงเปลี�ยนความขดัแยง้และทกัษะพื�นฐาน     ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๐๔ วธิีวจิยัดา้นสทิธมินุษยชนและสนัตภิาพ      ๓ (๓-๐-๖)  
       
หมวดวชิาเลือก 
  
มสสส ๕๑๐ ประเด็นปจัจุบนัเรื�องสทิธมินุษยชนและ/หรือสนัติภาพ     ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๑ ประชาสงัคม ขบวนการทางสงัคม กบัสทิธิมนุษยชนและ/หรือสนัตภิาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๒ เพศสภาพ สทิธมินุษยชน และสนัติภาพ      ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๓ การเมอืงเรื�องสทิธิมนุษยชนและการพฒันา       ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๔ ยุทธศาสตร์และทกัษะในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธิมนุษยชน    ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๕ การจดัการความขดัแยง้ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม    ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๖ เทคโนโลยี ความรุนแรง และสนัตวิธิี                                                                                  ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๗ สานเสวนาและการเป็นคนกลาง       ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๘ การแปลงเปลี�ยนความขดัแยง้ในบรบิทไทย      ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๙ ปฏบิตัิการสนัติวธิี        ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๒๐ การศึกษาอสิระและการสมัมนาเรื�องสทิธมินุษยชนและ/หรือสนัตภิาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
  
นอกจากรายวชิาในหมวดวชิาเลือกดงักลา่วขา้งต้น  นกัศกึษาสามารถเลือกลงทะเบยีนไดจ้ากรายวชิาที�เปิดสอนในระดบั
บณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัมหดิล และจากรายวชิาในระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัอื�น ๆ ตามความสนใจ   
ท ั�งนี� ต้องไดร้บัความเห็นชอบจากอาจารย์ที�ปรกึษาและประธานหลกัสตูร 
  
วทิยานิพนธ์    
   
มสสส ๖๙๘ วทิยานพินธ์         ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
 
*  ข้อมูลอาจมกีารเปลี�ยนแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 



 

งานวจิยัของหลกัสตูรเน้นหนกัทางดา้น  

การวเิคราะห์การพฒันาดว้ยมุมมองทางสทิธมินุษยชน  แกไ้ขความขดัแยง้โดยสนัตวิธิีการวเิคราะห์โครงสรา้งบริบท 

สงัคมไทย  และการนํามาตรฐานและกลไกสทิธมินุษยชนสากลมาใช้ในบรบิทท้องถิ�น การวเิคราะห์ความรุนแรงและสนัตภิาพใน 

สงัคมไทยและภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 

จุดเดน่ของหลกัสตูร 

 หลกัสตูรสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษาใหก้ารศกึษาดา้นทฤษฎี วธิีวิจยั และการศึกษาปจัจยัทางสงัคม เศรษฐกจิ และ 

วฒันธรรม ของประเทศไทย รวมท ั�งในระดบัภูมภิาค และระดบัโลก ที�มผีลกระทบตอ่สทิธมินุษยชนและสนัติภาพ และการสง่เสริม 

สทิธมินุษยชน สนัติภาพและสนัติวธิี  อยา่งเชื�อมโยง มพีลวตั และเป็นสหวทิยาการ  เพื�อเสริมองค์ความรูด้า้นสทิธิมนุษยชนและ 

สนัติภาพอยา่งเป็นระบบแกผู่เ้รียน  ท ั�งนี� หลกัสตูรฯ เน้นการเสริมสรา้งความเขา้ใจและการวเิคราะห์โครงสรา้งบริบทสงัคมไทย   

และการนํามาตรฐานและกลไกสทิธมินุษยชนท ั�งในระดบัสากลและระดบัชาตมิาใช้ในบริบททอ้งถิ�น  เพื�อเสรมิการทาํงานสง่เสริม 

สทิธมินุษยชนและสนัติภาพไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพยิ�งขึ�น และมคีวามรูด้า้นศลีธรรมและจรยิธรรมของวชิาชีพ อนัจะนําไปสูก่าร 

พฒันาประเทศและยกระดบัคณุภาพชีวติของประชาชนในมติิและบรบิทตา่ง ๆ ของสงัคม   

 

รายละเอียดอื�นๆ  

  หลกัสูตรยงัมุง่เสริมทกัษะปฏบิตัิการและการวเิคราะห์ เพื�อใหผู้เ้รียนนําความรูเ้ชิงวชิาการไปประยุกต์ในการปฏบิตัิงานสาขา 

ตา่งๆ  เพื�อสง่เสริมสทิธิมนุษยชนและสนัติภาพใหเ้กดิขึ�นและต ั�งม ั�น เขม้แข็งในสงัคม 

 

การสมคัร 

รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที�  http://www.grad.mahidol.ac.th        

 

หลกัฐานการสมคัร 

สาํหรบัการสง่หลกัฐานทางไปรษณีย์  /  สาํหรบัผู้สมคัรสง่ไฟล์เอกสาร (Upload)   

- รปูถา่ยขนาด 1 นิ�ว          จาํนวน  2  รูป 

- สาํเนาปรญิญาบตัร หรือหนงัสือรบัรองการจบการศกึษาโดยสภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิ   จาํนวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบรูณ์ตลอดหลกัสตูร       จาํนวน  2  ฉบบั 

- สาํเนาบตัรประชาชน        จาํนวน  2  ฉบบั 

- สาํเนาทะเบยีนบา้น         จาํนวน  2  ฉบบั 

- หนงัสือรบัรองประสบการณ์ทาํงาน (ถา้ม)ี      จาํนวน  2  ฉบบั 

- หนงัสือรบัรองการสอบผา่นความรูภ้าษาองักฤษตามเกณฑ์มาตรฐานบณัฑติวทิยาลยั  (ถา้ม)ี         จาํนวน  2  ฉบบั 

ดูรายละเอยีดไดท้ี� http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 

- เอกสารหลกัฐานการชําระเงิน        จาํนวน  1  ฉบบั 

 

กรณีผูส้มคัรสง่ไฟล์เอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตา่ง ๆ  ไมเ่กนิ 2 MB  (รูปแบบ .jpeg , .gif, .jpg, .png, .pdf) 

 

 

 



 

หากมขี้อสงสยั โปรดตดิตอ่งานรบันกัศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 208-210 , 0 2441 9129, 
E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

 

อาชีพที�สามารถประกอบไดห้ลงัสาํเร็จการศกึษา 

1. NGO / นกัวชิาการอสิระ / ผูท้าํหน้าที�เกี�ยวกบัประเด็นสงัคมสทิธิมนุษยชน 

2. ทาํงานในองค์กรสทิธมินุษยชนในประเทศและตา่งประเทศ 

3. นกักฎหมาย  อาจารย์      

 

อาจารย์ผูร้บัผดิชอบ 

1. รศ. โคทม  อารียา   (E-mail : gothompb@gmail.com) 

หอ้ง 231 อาคารปญัญาพพิฒัน์  ช ั�น  2  โครงการจดัต ั�งสถาบนัสทิธิมนุษยชนและสนัตศิกึษา  ม. มหดิล  ศาลายา 

โทรศพัท์ 0 2441 0813  ตอ่ 2143    โทรสาร  0 2441 0872 

 

2. อ. เบญจรตัน์  แซ่ฉั�ว   (E-mail : benonn@gmail.com) 

หอ้ง 219 อาคารปญัญาพพิฒัน์  ช ั�น  2  โครงการจดัต ั�งสถาบนัสทิธิมนุษยชนและสนัตศิกึษา  ม. มหดิล  ศาลายา 

โทรศพัท์ 0 2441 0813  ตอ่ 2131    โทรสาร  0 2441 0872 

 

เจา้หน้าที�ประสานงานของหลกัสตูร 

ดร. สุภาสเมต  ยุนยะสทิธิ �  (E-mail : suphatmet.yun@gmail.com) 

หอ้ง 227 อาคารปญัญาพพิฒัน์  ช ั�น  2  โครงการจดัต ั�งสถาบนัสทิธิมนุษยชนและสนัตศิกึษา  ม. มหดิล  ศาลายา 

โทรศพัท์ 0 2441 0813  ตอ่ 2135    โทรสาร  0 2441 0872 

 
 
หมายเหตุ    1.  ดูรายละเอยีดขอ้มลูการศกึษาต่อเพิ�มเติมไดท้ี� www.grad.mahidol.ac.th 
 
 


