
หลกัสูตร    ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ              รหสัในการสมคัร  

สาขาวิชา   ศาสนากบัการพัฒนา  (ภาคปกต)ิ      คณะสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร 

ภาควชิา     มนษุยศาสตร                                จาํนวนที่คาดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   10   คน 

 
 
 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ดานสังคมศาสตร มนษุยศาสตร ศึกษาศาสตร หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ   

      จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  3.50  

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  500  คะแนน  หรือ TOEFL            

     Computer - based ท่ีระดบัคะแนน 173 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดับคะแนน 61  

           คะแนน  หรือ  IELTS  ท่ีระดบัคะแนน  5 คะแนน   กรณีผูสมคัรไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษผูสมคัรตองเขาสอบ 

           วิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขยีนที่บณัฑิตวทิยาลัยจัดสอบ 

        4.  ผูท่ีมีคุณสมบัตนิอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน อาจไดรบัการพิจารณาใหสมัครเขารบัการคดัเลือกเขาศึกษา       

             ตามดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 
 
 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 

 
สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาการวิจยัทางศาสนา 

     กับการพัฒนา 

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 16.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาการวิจยัทางศาสนา 

     กับการพัฒนา 

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 16.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 

  ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  

ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 

 
 
 
 

2 5 1 1 D G 0 0 



โครงสรางหลกัสูตร  
 
     หนวยกติ 
 
หมวดวิชาปรบัพืน้ฐาน                                                                                                                   ไมนบัหนวยกิต 
 
หมวดวิชาแกน                6   
 
หมวดวิชาบังคบั                                                                                                                                    9 
 
หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา              2   
  
วิทยานิพนธ               36 
 
รวม                                                                                                                                                  53 
 

 
     หนวยกติ 
 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน 
 
สมศน 601 ทฤษฎีการพัฒนาและการจัดการ                                                                                        2(2-0-4) 
 
สมศน 602 คัมภีรและหลักคําสอนในศาสนา                                                                                        2 (2-0-4) 
 
สมศน 603 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาศาสนากับการพฒันา                                                              2 (2-0-4) 
 
หมวดวชิาแกน  
 
สมศน 611 การบูรณาการศาสตรกับศาสนาเพื่อการพัฒนา                                                                    2 (2-0-4) 
 
สมศน 612 วิธีการศึกษาศาสนากับการพฒันา                                                                                     2 (2-0-4) 
 
สมศน 613 ระเบียบวธิีและเทคนิคการวิจยัขัน้สูง                                                                                  2 (2-0-4) 

 
หมวดวชิาบงัคบั  
 
วชิาเอกการพฒันาชมุชนและองคการทางศาสนา 
 
สมศน 614 เทคนิควธิีการวิเคราะหเพื่อการพัฒนาองคการทางศาสนา                                                     3 (3-0-6) 
 
สมศน 615 การวิเคราะหและวิจยัเพื่อพัฒนาชมุชนทางศาสนา                                                               3 (3-0-6) 
 
สมศน 616 สัมมนาการพัฒนาองคการและชุมชนทางศาสนา                                                                 3 (3-0-6) 
 
วชิาเอกศาสนาเพือ่การพฒันา 
 
สมศน 617 ศาสตรการตีความหลักคําสอนทางศาสนาเพื่อการพัฒนา                                                      3 (3-0-6) 
 
สมศน 618 สัมมนาศาสนาเพื่อสังคม                                                                                                 3 (3-0-6) 
 
สมศน 619 สัมมนาประเดน็ปญหาทางศาสนากับการพัฒนา                                                                  3 (3-0-6) 
 
หมวดวชิาเลอืก  
 
สมศน 621 สัมมนาศาสนากบัการพัฒนาการเมืองการปกครอง                                                              2 (2-0-4) 
 
สมศน 622 สัมมนาศาสนากบัการพัฒนาจรยิธรรม                                                                              2 (2-0-4) 
 
สมศน 623 สัมมนาศาสนากบัการพัฒนาการศึกษา                                                                              2 (2-0-4) 
 
 

 



     
                                                                                                                                                     หนวยกติ  

 
สมศน 624 สัมมนาศาสนากบัสันตภิาพ                                                                                              2 (2-0-4)  
 
สมศน 625 สัมมนาศาสนากบัเศรษฐกิจ                                                                                              2 (2-0-4) 
 
วทิยานพินธ  
 
สมศน 699 วิทยานิพนธ                                                                                                             36 (0-108-0) 
 
* ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ ทีต่องการแจงใหผูสมคัรทราบ 

วธิกีารคดัเลอืก 

การคดัเลอืกเบือ้งตนพจิารณาจาก 3 องคประกอบ  ดงันี ้

 

(ก) การสอบขอเขยีน  กาํหนดสอบ 3 วชิาดงันี ้

 1.  ภาษาอังกฤษ (สําหรับผูมีผลคะแนน TOEFL และ IELTS ตามเกณฑท่ีกําหนด  สามารถแนบหลักฐานแสดงการ 

      สอบผานความรูภาษาอังกฤษพรอมหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ เพือ่ยกเวนการสอบภาษาอังกฤษ) 

       2.  ความรูท่ัวไป 

 3.  การวิจยัทางศาสนากับการพฒันา 

 (ข) บทความวชิาการ 

ผูสมัครตองสงบทความวิชาการ จํานวน 6 ชุด  ภายในวันสุดทายของการเปดรบัสมคัรนกัศึกษา ตามที่อยูนี ้ 
 

          ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาศาสนากับการพัฒนา  
          ภาควิชามนษุยศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 
          พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 
 
บทความวิชาการตองไมซ้ํากับวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ลักษณะของบทความวิชาการมีดังนี้ 

1. นิยาม 
บทความวิชาการ คือ งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน มีการ
อธิบายหรือวิเคราะหตามหลักวิชาการ อาจเปนการประมวลความรูจากแหลงตางๆ โดยผูเขียนวิเคราะหอยางเปนระบบ
และและแสดงทัศนะทางวิชาการของตนเองไวอยางชัดเจน 

2. หัวขอมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอไปนี้ 
 การประยุกตใชความรูทางการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองคกร สถาบัน หรือชุมชนทางศาสนา 
 การศึกษาในระดับแนวคิด ทฤษฎีหรือปฏิบัติเก่ียวกับบทบาทของศาสนาในการแกปญหาและการพัฒนาดานตางๆ 

ในระดับบุคคล องคกร สถาบัน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือมนุษยชาติ 
3. ขนาดและการพิมพเคาโครงการวิจัย 

 ความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 (รวมเอกสารอางอิง) 
 พิมพดวยตัวอักษร cordial new ขนาด 16 
 ระยะขอบกระดาษ (บนลางและซายขวา) 1 นิ้ว 
 หนาปกประกอบดวย (ก) ชื่อบทความวิชาการ (ข) ชื่อนามสกุล (ค) ขอความ “สําหรับการสมัครเขาศึกษาตอใน

ระดับบัณฑิตวิทยาลัยรอบท่ี (ระบุ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศาสนากับการพัฒนา” 
4. เอกสารแนบบทความวิชาการ 

 ผูสมัครตองแนบสําเนาปกในวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของตนเองมาดวย (แนบทายบทความวิชาการ) 
 

หากโครงรางการวจิยัไมเปนไปตามทีร่ะบุขางตน หลกัสูตรฯ ขอสงวนสทิธิก์ารพจิารณานาํโครงราง
เขาตรวจสอบเพ่ือคัดเลอืกผูมสีทิธเิขาสอบสมัภาษณ 

เกณฑการพิจารณาเบื้องตน: (ก) หัวขอบทความตรงกับแนวทางของหลักสูตร (ข) เนื้อหามีความถูกตองตามขอเท็จจริง
และหลักวิชาการ (ค) มีการใชเหตุผลและภาษาท่ีถูกตอง (ง) มีการอธิบายและวิเคราะหท่ีชัดเจนเปนระบบ รวมถึงมีการแสดง
ทัศนะทางวิชาการของตนเองไวอยางชัดเจน (จ) มีการอางอิงแทรกในเนื้อเรื่องตามระบบ APA อยางครบถวนและเขียนตาม
รูปแบบท่ีถูกตอง (ฉ) มีรายการอางอิงท่ีเขียนตามตามระบบ APA ท่ีถูกตอง  

การเขียนบทความวิชาการตองเปนไปตามหลักจริยธรรมการวิจัย เชน ไมเปนการลอกความคิด ถอยคํา หรือผลงานของ
ผูอ่ืนหรือของตนเองในอดีต (plagiarism) หากพบวามีการละเมิดหลักจริยธรรมดังกลาว คณะกรรมการจะไมพิจารณา 
 
 



(ค) หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม 
 หนังสือรับรองวามีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 2 ฉบับ 

1.    หนังสือรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย 1 ฉบับ 
2. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับศาสนาและ/หรือการพัฒนาจากผูบังคับบัญชาของหนวยงาน 
       1 ฉบับ 
3. ในกรณีท่ีไมสังกัดหนวยงานใหเปนหนังสือรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษาจํานวน 2 ฉบับ 

 
ผูสมคัรตองใชแบบฟอรมหนงัสอืรบัรองของหลักสตูรฯ โดยใหผูออกหนงัสอืรบัรองเปนผูสงกลบั

มายงัหลกัสูตรฯ ทางไปรษณียดวยตนเอง  (ตามแบบฟอรมแนบทาย) 
 

 

การสมคัร 

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

 

หลกัฐานการสมัคร 

สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 

จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 

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

(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 

 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf   

เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 
1. นักวิจยั 

2. นักวิชาการ 

3. ผูนําชมุชนหรือผูนําทองถ่ิน 

4. นักบริหาร 

5. นักพัฒนา 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

      1.  รศ.ดร.ปกรณ  สงิหสรุยิา       (E-mail : pagorn.sin@mahidol.ac.th)     

           หองภาควิชามนุษยศาสตร    อาคาร   2  ชั้น 3 

           ภาควิชามนษุยศาสตร          คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหิดล  ศาลายา 

โทรศัพท  02 441 9326     โทรสาร    02 441 9326           



หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129,  
E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

 

      2.  อ.ดร.อณสั  อมาตยกลุ        (E-mail : anas.ama@mahidol.ac.th)     

           หองภาควิชามนุษยศาสตร    อาคาร   2  ชั้น 3 

           ภาควิชามนษุยศาสตร          คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหิดล  ศาลายา 

โทรศัพท  02 441 9326     โทรสาร    02 441 9326           

    

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

      1.  นางอรวรรณ  เอกเอือ้มณ ี   (E-mail : orawan.eku@mahidol.ac.th)     

           หองภาควิชามนุษยศาสตร    อาคาร   2  ชั้น 3 

           ภาควิชามนษุยศาสตร          คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหิดล  ศาลายา 

           โทรศัพท  02 441 9326     โทรสาร    02 441 9326   

 

 
หมายเหต ุ 1. รายวิชาท่ีนักศึกษาตองศึกษาเปน Prerequisite  หรือ รายวิชาท่ีเปนการปรบัพืน้ฐานความรูของนักศึกษาใน 
        หลักสูตรซึ่งเปนรายวชิาทีเปดสอนโดยหลักสูตรในชวงเวลาปกติของการเปดภาคเรียน  คือ 
         -  สมศน 601 ทฤษฎีการพัฒนาและการจัดการ                                จํานวน    2       หนวยกิต 
         -  สมศน 602 คัมภีรและหลักคําสอนในศาสนา                                จํานวน    2       หนวยกิต                                         
                     -  สมศน  603 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาศาสนากับการพัฒนา     จํานวน    2       หนวยกิต                                         
 
 2.  ดูรายละเอียดขอมูลการศึกษาตอเพิม่เตมิไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


