
 

ประกาศ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  กําหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (ภาคปกต)ิ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 2 
------------------------------------- 

  
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล   กําหนดเปดรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหา-

บัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันตศิึกษา (ภาคปกติ)  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาท่ี 2  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 

1. กําหนดการสอบคัดเลือก  

 

 

 

 

 

กําหนดการ ชวงระยะเวลา 

1.  รับสมัคร 

-  รับสมัครเฉพาะทาง Internet  

    ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th        

 

                                บัดนี้ – ศ. 12  ธันวาคม  57 

 

2.  สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

   - สอบวชิาสิทธมินษุยชนและสันติศึกษา  

     เวลา 9.00 – 12.00 น. 

   - สอบสัมภาษณและนําเสนอ Proposal/Concept       

     paper เวลา 13.00 – 16.00 น.     

     (ณ  อาคารปญญาพิพัฒน ชัน้  2  สถาบันวจิัย   

     ประชากรและสังคม  ม.มหิดล  ศาลายา) 

                                 จ. 15  ธันวาคม  57 

3.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศกึษา                                  จ. 22  ธันวาคม  57 

4.  รายงานตัวเขาศึกษาและรับรหัสการ 

     ลงทะเบียนผานทาง Internet 
                                       อ. 23  ธันวาคม  57 

5.  วันเปด – ปดเรียนภาคการศึกษาที่ 2  

    ปการศึกษา 2557 
จ.  5  มกราคม 58  -  ศ.  1  พฤษภาคม 58 

…2/2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
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2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 

1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 

2.50 หรือเทียบเทา 

2. มีประสบการณการทํางานดานสิทธิมนุษยชนและสันติภาพหรือสาขาอื่นที่เก่ียวของจะไดรับการพิจารณาเปน

พิเศษ 

3. ผูสมัครจะตองสงหัวขอ Proposal /Concept paper คือ ขอเขียนเชิงแนวคิด ในประเด็นที่ผูสมัครสนใจจะ

จัดทําเปนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ความยาวประมาณ 4 – 5 หนา   

 สงมาที่ :  ihrp.mu.program@gmail.com  ระบหุัวขออีเมลวา “สมัครเรียน 2557 ภาคการศึกษาทื่ 2”   

 สงเอกสารภายในวนัที่ 12  ธันวาคม  2557   

4. ผูที่มีผลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ที่ระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  

 Computer – based ที่ระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ที่ระดับคะแนน 52 

คะแนน หรือ IELTS ที่ระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดย 

 ศูนยภาษาตางประเทศ   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีผูสมัครที่ไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ 

หากเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตามกําหนดการสอบของศูนยภาษาตางประเทศและสอบ

ใหมีผลการสอบผานกอนการสอบวิทยานิพนธ 

5. กรณีคุณสมบัติผูสมัครไมตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมัติสมัครสอบโดยผาน   

 อาจารยผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชากอนสมัคร (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบ

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

6. ผูที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑดังกลาว อาจไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลพินิจ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

3.  ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา        

    

 บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครเฉพาะทางInternet เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ – 12 ธันวาคม 2557 โดยผูสมัครดําเนินการ

ดังนี ้

3.1 ผูสมัครเขาระบบ Internet  โดยใช  Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th 

3.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครในรายละเอียดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ตามขอ 2. 

3.3 ระบุรอบ (รอบท่ี 5 ) ที่ตองการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในปการศึกษา 2557 

3.4 ผูสมัครลงทะเบียนสมัครเขาศึกษากอนเขาสูระบบการรับสมัคร 

3.5 กรอกใบสมัคร (บฑ. 8)  ใหถูกตองและครบถวน  สงขอมูลผานระบบ Internet เขาสูบัณฑิตวิทยาลัย 

       ตามกําหนดการรับสมัครขางตน ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันศุกรที่ 12 ธันวาคม 2557       

       โดยผูที่สงขอมูลการสมัครทาง Internet ตองชําระคาใบสมัคร (รวมคาสมัคร) สาขาวิชาละ                  

       500 บาท 

 

…3/3.6 การสงหลักฐานการสมัคร 
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3.6 การสงหลักฐานการสมัคร ผูสมัครตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองในหลักฐานการสมัครทุกฉบับโดยให  

 ดําเนินการ เลือกวิธีสงเอกสารเพยีงวิธีเดียว เทานั้น ดังนี้ 

                3.6.1  ผูสมัครสงไฟลเอกสาร (Upload) เอกสารประกอบการสมัครตาง ๆ (ตามขอ 4.) 

         และเอกสารหลักฐานการชําระเงิน โดยการสงไฟลเอกสารตาง ๆ  ขนาดของไฟลเอกสาร 

                ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf   เฉพาะรปูถายใหสงไฟลรูปแบบ jpeg   หรือ    

      3.6.2  ผูสมัครสงหลักฐานการสมัครและเอกสารหลักฐานการชําระเงิน ทางไปรษณียมาท่ี..    

    บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล   ตู ปณ. 15  ปณจ. พุทธมณฑล ศาลายา                       

   จ.นครปฐม 73170  (วงเล็บมุมซอง...หลักฐานการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา   

   2557 ภาคการศึกษาที่ 2)  

3.7 วิธีการชําระเงินคาใบสมัคร (รวมคาสมัคร) ทาง Internet  มี  2  วิธ ีซึ่งผูสมัครจะตองชําระเงิน 

      ภายในเวลา  22.00 น.  ของวันศุกรที่ 12  ธันวาคม  2557  ดังนี้ 

3.7.1 พิมพแบบฟอรมการชําระเงิน (ใบ Invoice) ตาม ขอ 3.5  ไปยื่นชําระเงิน ที่เคานเตอร 

      ธนาคารตาง ๆ  ตามที่ระบุไวในเว็บไซต 

    3.7.2 ชําระเงินผานบัตรเครดิต  โดยใหดําเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต 

         (บัณฑิตวิทยาลัย ไมรับเงินสด ,ธนาณัติ หรือเอกสารการเงินประเภทอื่น นอกจากวิธีการชําระเงินที ่

         ระบุไวขางตนเทานั้น และกรณีผูสมัครชําระเงินมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนดไว บัณฑิตวิทยาลัย  

               จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและถือเปนโมฆะและตองชําระใหมทั้งหมด) 

3.8 ผูสมัครตองสงหลักฐานการสมคัรตามขอ 3.6.1 หรือ 3.6.2   ภายในวนัศุกรที ่12  ธันวาคม  2557 

         หากพนกําหนดการนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไมรับพิจารณา(กรณีสงหลักฐานการสมัครทางไปรษณียถือ 

                วันทีป่ระทับตราไปรษณียตนทางเปนเกณฑ) 

 3.9    เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครเรียบรอยแลว จะแจงสถานะการ 

               รับสมัครทาง Internet ที่ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th   

 

 

4.  หลักฐานการสมัคร 
 

4.1 รูปถายขนาด 1 นิ้ว  ถายมาแลวไมเกิน  6  เดือน  และตองเปนรูปถายในคราวเดียวกัน 

4.1.1 สําหรับการสงหลักฐานทางไปรษณียจํานวน  2  รูป 

4.1.2 กรณีผูสมัครสงไฟลรูปถาย (Upload) ขนาดของไฟลไมเกิน 2 MB รูปแบบไฟล jpeg 

4.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ 

4.2.1 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

  

 

 …4/3 บันทึกผลการศึกษา 
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    หากบัณฑิตวิทยาลยัไดตรวจพบในภายหลังวาหลักฐานเอกสารตางๆ ของผูสมัครไม

ถูกตองตามความเปนจริง   หรอืเปนเอกสารปลอม   บัณฑติวิทยาลัยจะดําเนินการตาม

กฎหมาย  และใหพนสภาพนักศึกษาหากรับผูสมัครเปนนักศึกษาแลว   

 

4.3 บันทึกผลการศึกษา 

4.3.1 สําเนาบันทึกผลการศึกษา  (Transcript)  ตลอดหลักสูตรอยางละเอียดทุกปการศึกษาที่มี

แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

4.3.2 ผูที่ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบเทาอนุปริญญามากอน เชน มีวุฒิ ป.ป., พ.ม., ป.ม., ป.กศ.สูง, 

ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส. ตองใชสําเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) สําหรับวุฒิดังกลาวนี้ดวย 

4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

4.5 สําเนาทะเบียนบาน 

4.6 (ถามี)  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน  

 4.7 (ถามี)  ผลการสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ 

     บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง ดูรายละเอียด 

   ไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th  สําหรับผูสมัครที่ประสงคจะใชผลการสอบ  “ผาน”     

   ความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑดังกลาวขางตนขอใหแนบหนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษ 

   จากบัณฑิตวิทยาลัย  หรือหลักฐานแสดงการสอบผานความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย 

   รับรอง  ยื่นพรอมหลักฐานการสมัคร 

 

   กรณีสงหลักฐานการสมคัรทางไปรษณียตองแนบสําเนาหลักฐานการสมัครอยางละ  2  ฉบับ  โดยตอง

ลงนามรับรองสําเนาถูกตองในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ 

 

 
      

 

5.  การติดประกาศ 
  

  บัณฑิตวิทยาลัย  จะประกาศเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทาง 

Internet   ที่ Web Site  คือ  http://www.grad.mahidol.ac.th 

 

 

 

 

 

 

…5/6.  การตดิตอสอบถามรายละเอียด
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6.  การติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
   

  งานรับนักศึกษา  หรอืงานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ  บัณฑิตวิทยาลัย 

  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ต.ศาลายา   อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170 

  โทรศัพท  0 2441 9129, 0 2441 4125  ตอ  208 – 210, 112-113 

  โทรสาร  0 2441 9129 

  หรือที่  http://www.grad.mahidol.ac.th  

          Email: gradthai@mahidol.ac.th 

 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   3      ตุลาคม  พ.ศ. 2557 

     

 

      (ศาสตราจารยนายแพทยบรรจง  มไหสวริยะ) 

     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 


