
หลกัสูตร    ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ              รหสัในการสมคัร  
 

สาขาวิชา   ศาสนากบัการพัฒนา  (ภาคปกต)ิ      คณะสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร 
 
ภาควชิา     มนษุยศาสตร  
             
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   12   คน 
 
 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวชิาสังคมศาสตร มนษุยศาสตร ศกึษาศาสตร ศิลปศาสตร  

หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.50 หรือมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับงานดานศาสนา 

หรือเก่ียวของกับงานพฒันามาอยางนอย 2 ป 

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL   

Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 คะแนน  

หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดยศูนยภาษาตางประเทศ    

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชา 

ภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนที่บณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

4. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในวันราชการ 

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. วิชามนุษยศาสตร 

4. วิชาทฤษฎีการพัฒนา  

5. วิชาประวัติหลักคําสอนและ 

    คัมภีรทางศาสนา 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

 

 
13.30 – 16.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชามนุษยศาสตร 

4. วิชาทฤษฎีการพัฒนา  

5. วิชาประวัติหลักคําสอนและ 

    คัมภีรทางศาสนา 

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 M G 0 0 



โครงสรางหลกัสูตร  
 
           หนวยกติ  

หมวดวิชาบังคบั               18   

หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา              6   

วิทยานิพนธ               12 

 
 

     หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั 
 
SHRD 511 ประวตัิ หลักคําสอน และคัมภีรทางศาสนา      3 (3-0-6) 
 
SHRD 512 การจัดการองคการทางศาสนา       3 (3-0-6) 
 
SHRD 513 แนวทางสูการศึกษาศาสนา        3 (3-0-6) 
 
SHRD 514 วิทยาระเบียบวธิวีิจัยสําหรบัการศกึษาศาสนากับการพัฒนา                   3 (3-0-6) 
 
SHRD 515 ทฤษฎีการพัฒนา                                  3 (3-0-6) 
 
SHRD 516 สัมมนาศาสนากับการพฒันา                    3 (3-0-6) 
 
หมวดวชิาเลอืก  
 
SHRD 521 ศาสนากับการพฒันาทรัพยากรมนุษย       3 (3-0-6) 
 
SHRD 522 ศาสนากับการพฒันาสุขภาวะ       3 (3-0-6) 
 
SHRD 523   สานเสวนาระหวางศาสนา        3 (3-0-6) 
 
SHRD 524 การวิจยัสวนบุคคล        3 (3-0-6) 
  
วทิยานพินธ 
 
SHRD 698 วิทยานิพนธ        12 (0-36-0) 
 
* ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 

จุดเดนของหลกัสูตร 

เนนองคความรูศาสนากับการพัฒนา และบรูณาการความรูดานศาสนาเขากับความรูในศาสตรสาขาวชิาสังคมวิทยา  

มานษุยวิทยา จิตวิทยา ปรัชญา ภาษาศาสตร และศาสตรสาขาวิชาตางๆ เพื่อใหบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษามีความสามารถในการ  

บูรณาการความรูและเพื่อการพฒันาสถาบนัและองคกรใหมคีวามตระหนักทางดานคณุธรรม จรยิธรรม สามารถอยูรวมกันได 

อยางสันติสุข 

 

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 



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

- 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. นักวิชาการมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 

2. นักวิชาการศาสนาและนักพัฒนาดานศาสนาในหนวยงานราชการและองคกรเอกชน 

3. ผูเชีย่วชาญดานศาสนาและการบริหารจัดการสถาบันและองคกรศาสนา 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

      1.  อาจารยวฒุนินัท  กนัทะเตยีน   (E-mail : shwkn@mahidol.ac.th)                 

      2.  อาจารยประทปี  ฉตัรสภุางค   (E-mail : shpch@mahidol.ac.th) 

 อาคาร  2  ชั้น  3  ภาควิชามนุษยศาสตร 

 คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร  ม.มหิดล ศาลายา 

 โทรศัพท  0 2441 9326   โทรสาร 0 2441 9326 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

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

 อาคาร  2  ชั้น  3  ภาควิชามนุษยศาสตร 

 คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร  ม.มหิดล ศาลายา 

 โทรศัพท  0 2441 9326   โทรสาร 0 2441 9326 

 

หมายเหต ุ 1.  ดรูายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
 
 


