
หลกัสูตร   ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ                รหสัในการสมคัร  
 
สาขาวิชา  สทิธิมนษุยชนและสนัติศกึษา (ภาคปกต)ิ   โครงการจัดตัง้สถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัตศิึกษา  
 
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   20   คน 
 
 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร  

1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวชิา โดยมีแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.50  

หรือเทียบเทา 

2. มีประสบการณการทํางานดานสิทธิมนุษยชนและสันตภิาพหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของจะไดรบัการพจิารณาเปนพิเศษ 

3. ผูสมัครจะตองสงหัวขอ Proposal /Concept paper คือ ขอเขยีนเชิงแนวคดิ ในประเดน็ท่ีผูสมคัรสนใจจะ 

จัดทําเปนวิทยานพินธ/สารนิพนธ ความยาวประมาณ 4 – 5 หนา   

สงมาที ่:  ihrp.mu.program@gmail.com  ระบุหัวขออีเมลวา “สมัครเรยีน 2558”         

รอบที ่1  สงเอกสารภายในวนัที ่ 5  มกราคม  2558  

รอบที ่2  สงเอกสารภายในวนัที ่ 16  เมษายน  2558 

4. 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 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาว อาจไดรบัการพจิารณาคัดเลือกใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพินจิของคณะ 

กรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
รายละเอยีดการสอบ  (กําหนดใหผูสมัครท้ังรอบท่ี 1  และรอบท่ี 2 เขาสอบขอเขียนพรอมกันในรอบท่ี 2) 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 

วชิาทีส่อบ เวลาทีส่อบ วชิาทีส่อบ เวลาทีส่อบ 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. สิทธิมนษุยชนและสันติศึกษา 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

       13.30 – 16.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. สิทธิมนษุยชนและสันติศึกษา 

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 
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โครงสรางหลกัสูตร 
 
     หนวยกติ
 
แผน ก แบบ ก ๒ 
 
หมวดวิชาบังคบั             ๑๕ 
 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา             ๙ 
 
วิทยานิพนธ             ๑๒ 
 
 
      หนวยกติ
หมวดวชิาบงัคบั   
  
มสสส ๕๐๐ แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน       ๓ (๓-๐-๖) 
 
มสสส ๕๐๑ ปรัชญาสันติภาพและทฤษฎคีวามรนุแรง      ๓ (๓-๐-๖) 
 
มสสส ๕๐๒ มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน       ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๐๓ การแปลงเปล่ียนความขัดแยงและทักษะพื้นฐาน     ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๐๔ วิธีวิจัยดานสิทธมินุษยชนและสันติภาพ      ๓ (๓-๐-๖)  
       
หมวดวชิาเลอืก 
  
มสสส ๕๑๐ ประเดน็ปจจบุันเรื่องสิทธิมนุษยชนและ/หรือสันติภาพ     ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๑ ประชาสังคม ขบวนการทางสังคม กับสิทธิมนุษยชนและ/หรือสันติภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๒ เพศสภาพ สิทธิมนุษยชน และสันตภิาพ      ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๓ การเมืองเรื่องสิทธมินุษยชนและการพัฒนา       ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๔ ยุทธศาสตรและทักษะในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน    ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๕ การจัดการความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๖ เทคโนโลยี ความรนุแรง และสันตวิิธ ี                                                                                 ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๗ สานเสวนาและการเปนคนกลาง       ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๘ การแปลงเปล่ียนความขัดแยงในบรบิทไทย      ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๑๙ ปฏบิัติการสันติวธิ ี        ๓ (๓-๐-๖) 
  
มสสส ๕๒๐ การศึกษาอิสระและการสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนและ/หรือสันติภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
  
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกลาวขางตน  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบยีนไดจากรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดล และจากรายวิชาในระดับบณัฑติศึกษาของมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ตามความสนใจ   
ท้ังนี้ ตองไดรบัความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและประธานหลกัสูตร 
  
วทิยานพินธ    
   
มสสส ๖๙๘ วิทยานิพนธ         ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 



งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  

การวิเคราะหการพัฒนาดวยมุมมองทางสิทธมินษุยชน  แกไขความขัดแยงโดยสันติวธิีการวิเคราะหโครงสรางบริบท 

สังคมไทย  และการนํามาตรฐานและกลไกสิทธมินุษยชนสากลมาใชในบริบททองถ่ิน การวิเคราะหความรุนแรงและสันตภิาพใน 

สังคมไทยและภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

 หลักสูตรสิทธิมนษุยชนและสันติศกึษาใหการศึกษาดานทฤษฎี วธิีวจิัย และการศึกษาปจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ และ 

วัฒนธรรม ของประเทศไทย รวมท้ังในระดับภมูภิาค และระดับโลก ท่ีมีผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ และการสงเสรมิ 

สิทธิมนุษยชน สันตภิาพและสันตวิิธี  อยางเชื่อมโยง มพีลวตั และเปนสหวิทยาการ  เพื่อเสริมองคความรูดานสิทธิมนุษยชนและ 

สันติภาพอยางเปนระบบแกผูเรียน  ท้ังนี้ หลักสูตรฯ เนนการเสริมสรางความเขาใจและการวเิคราะหโครงสรางบริบทสังคมไทย   

และการนํามาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชนท้ังในระดบัสากลและระดับชาตมิาใชในบริบททองถ่ิน  เพื่อเสริมการทาํงานสงเสริม 

สิทธิมนุษยชนและสันตภิาพไดอยางมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น และมีความรูดานศีลธรรมและจริยธรรมของวิชาชพี อันจะนําไปสูการ 

พัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบรบิทตาง ๆ ของสังคม   

 

รายละเอยีดอืน่ๆ  
  หลักสูตรยังมุงเสริมทักษะปฏบิัติการและการวิเคราะห เพื่อใหผูเรยีนนําความรูเชงิวิชาการไปประยุกตในการปฏบิัตงิานสาขา 

ตางๆ  เพื่อสงเสรมิสิทธมินษุยชนและสันตภิาพใหเกิดขึ้นและต้ังมัน่ เขมแขง็ในสังคม 

 

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 

- หนังสือรับรองประสบการณทํางาน       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  (รูปแบบ .jpeg , .gif, .jpg, .png, .pdf) 



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

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. NGO / นักวิชาการอิสระ / ผูทําหนาท่ีเก่ียวกับประเด็นสังคมสิทธิมนุษยชน 

2. ทํางานในองคกรสิทธิมนุษยชนในประเทศและตางประเทศ 

3. นักกฎหมาย  อาจารย      

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

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

หอง 231 อาคารปญญาพิพัฒน  ชั้น  2  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  ม. มหิดล  ศาลายา 

โทรศัพท 0 2441 0813  ตอ 2143    โทรสาร  0 2441 0872 

 

2. อ. เบญจรัตน  แซฉั่ว   (E-mail : benonn@gmail.com) 

หอง 219 อาคารปญญาพิพัฒน  ชั้น  2  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  ม. มหิดล  ศาลายา 

โทรศัพท 0 2441 0813  ตอ 2131    โทรสาร  0 2441 0872 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

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

หอง 227 อาคารปญญาพิพัฒน  ชั้น  2  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  ม. มหิดล  ศาลายา 

โทรศัพท 0 2441 0813  ตอ 2135    โทรสาร  0 2441 0872 

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


