
หลกัสูตร   ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ              รหสัในการสมคัร  
 
สาขาวิชา   จรยิศาสตรศึกษา  (ภาคพเิศษ)         คณะสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร 
 
ภาควชิา    มนษุยศาสตร            จาํนวนที่คาดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน  10   คน 
 
 
 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาสังคมศาสตร  มนษุยศาสตร  ศิลปศาสตร  ศึกษาศาสตร  หรือสาขาอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวของ  จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2. พระภิกษุ – สามเณร ท่ีสําเรจ็เปรียญธรรม 9 ประโยค 

3. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.50  

4. กรณีแตมคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากวากําหนดตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

5. 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 

ภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

6. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

7. 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 

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 14.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชามนุษยศาสตร 

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 14.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 

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

ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 

 
 
 
 
. 
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โครงสรางหลกัสูตร 
 
 

                                                                                                                                                    หนวยกติ 
 
หมวดวิชาบังคบั                 18   
  
หมวดวิชาเลือก                   6   
  
วิทยานิพนธ                  12 
 

 
 

                                                                                                                                                   หนวยกติ 
 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
SHHU 509 จรยิศาสตรเชงิศาสนา                                              3(3-0-6)  
  
SHHU 529 จรยิศาสตรศึกษา                                                                3(3-0-6)  
  
SHHU 576 พฤติกรรมทางจรยิธรรมของมนษุย                                                                               3(3-0-6)  
 
SHHU 577 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อจริยศาสตรศึกษา                                                               3(3-0-6)  
 
SHHU 578 สัมมนาจรยิศาสตรศึกษา                                                                                           3(3-0-6)  
 
SHHU 579 การวิจยัสําหรับจรยิศาสตรศึกษา                                                                                     3(3-0-6)  
 
หมวดวชิาเลอืก   
หมวด ก.พฤตกิรรมทางจรยิธรรมมนษุย 
 
SHHU 536 จรยิธรรมและวัฒนธรรมพืน้บาน        2(2-0-4) 
  
SHHU 537 จรยิธรรมและชีวติชาวเมือง        2(2-0-4) 
 
SHHU 591 ความคิดทางจริยศาสตรในสังคมไทย                                                                                2(2-0-4) 
 
หมวด ข.จรยิศาสตรวชิาชพี         
 
SHHU 565 จรยิธรรมวิชาชพี         2(2-0-4) 
 
SHHU 566 จรยิธรรมธุรกิจ         2(2-0-4) 
  
SHHU 567 จรยิศาสตรและกฎหมาย         2(2-0-4)  
 
หมวด ค.จรยิศาสตรประยกุต        
 
SHHU 538 จรยิศาสตรชีวภาพ         2(2-0-4) 
 
SHHU 548 จรยิธรรมกับเทคโนโลยี         2(2-0-4) 
 
SHHU 549 จรยิศาสตรส่ิงแวดลอม         2(2-0-4)  
 
SHHU 587 จรยิศาสตรการแพทย          2(2-0-4)  
 
 

 
 
 
 



 

 

งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  

1.  จริยศาสตรสุขภาพ                    

2.  พฤติกรรมทางจริยธรรมของคนไทย    

3.  จริยธรรมในวิชาชีพ 

4.  จริยธรรมในวรรณกรรม 

 

จุดเดนของหลกัสูตร  

      -  เปนหลักสูตร  “จริยศาสตรศึกษา”  แหงเดียวในประเทศไทย และเปนหลักสูตรท่ีมีการบรูณาการศาสตรสาขาปรัชญา            

จริยศาสตร เขากับศาสตรอ่ืนๆ  เชน สังคมวิทยา  มานษุยวิทยา  จิตวิทยา รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ เพื่อแกไขปญหาของ 

สังคมไทย  

      -  หลักสูตรไดปรับปรงุโดยเพิ่มวชิาท่ีสอดคลองกับความตองการใหมท่ีเกิดขึน้ในสังคมโลก  และสังคมวิชาการของไทย   

เชน จรยิธรรมการวิจยัตางๆ  ซึง่มีความสําคัญตอคุณภาพวชิาการ  และสิทธิมนษุยชน 

      -  หลักสูตรจริยศาสตรศึกษามีทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาท่ีตองการการสนบัสนุนเงนิทุนการศึกษา 

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. นักวิชาการ เจาหนาท่ีในหนวยงานราชการ  เชน  กระทรวง  ทบวง  กรม  หนวยงานสวนทองถ่ิน 

2. ขาราชการที่ดูแลงานดานบุคคล 

3. ศึกษาตอในระดบัปริญญาเอก 

 

การสมคัร 

 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  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 

                                                                                                                                                  หนวยกติ 
 
หมวด ง.วชิาเลอืกอืน่ ๆ           
 
SHHU 547 จรยิศาสตรและจิตวทิยาวเิคราะห                                                               2(2-0-4)  
 
SHHU 588 จรยิศาสตรการเมืองการปกครอง                                                               2(2-0-4) 
 
SHHU 589 จรยิธรรมการวิจยั                                                                                                          2(2-0-4) 
 
SHHU 592 วิธกีารสอนจรยิธรรม                                                                                                      2(2-0-4) 
 
วทิยานพินธ   
  
SHHU 698 วิทยานพินธ                                 12(0-36-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 



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

- 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  

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

 

1. รศ.ดร. วรยิา  ชนิวรรโณ      (E-mail : deansh@mahidol.ac.th) 

 หองสํานักงานหัวหนาภาควชิามนุษยศาสตร   อาคารคณะสังคมศาสตรฯ 2   ชั้น 3 

ภาควชิามนุษยศาสตร  คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร  ม.มหิดล  ศาลายา 

โทรศัพท  0 2800 2841 - 60         โทรสาร  0 2441 9738 

 

2. อ.ดร.กรณัศภุมาส  เองฉวน 

 หองสํานักงานหัวหนาภาควชิามนุษยศาสตร   อาคารคณะสังคมศาสตรฯ 2   ชั้น 3 

ภาควชิามนุษยศาสตร  คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร  ม.มหิดล  ศาลายา 

โทรศัพท  0 2800 2841 - 60         โทรสาร  0 2441 9738 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

     1.       นางกิง่กนก  เพชรสงัข     (E-mail : kingkanok.pet@mahidol.ac.th) 

               หองสํานักงานภาควิชามนษุยศาสตร อาคารคณะสังคมศาสตรฯ 2  ชั้น  3 

               ภาควิชามนุษยศาสตร  คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร ม.มหิดล  ศาลายา 

โทรศัพท  0 2800 2841 – 60  ตอ 1402         โทรสาร  0 2441 9738 

 

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


